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Зодіакальний та Східний гороскопи на 2017 рік 6-7  
стор.

11 січня - хмарно, без опа-
дів, вночі 12-15, вдень 9-10 гра-
дусів морозу. Схід сонця - 8.08, 
захід - 16.42.  

12 січня - хмарно, сніг, вночі 
10-11, вдень 5-6 градусів моро-
зу. Схід сонця - 8.08, захід - 16.44. 
Повний місяць.   

13 січня - хмарно, можли-
вий сніг, вночі 3-5, вдень 2-3 
градуси морозу. Схід сонця - 
8.07, захід - 16.45.  

14 січня - хмарно, сніг, вно-
чі 4-5, вдень 3-4 градуси морозу. 

Схід сонця - 8.06, 
захід - 16.47. 

15 січня - хмарно, без опа-
дів, вночі 5-9, вдень 3-8 граду-
сів морозу. Схід сонця - 8.05, за-
хід - 16.48. 

16 січня - хмарно, без опа-
дів, вночі 11-12, вдень 4-8 гра-
дусів морозу. Схід сонця - 8.05, 
захід - 16.49. 

17 січня - хмарно, без опа-
дів, вночі 4-6, вдень 6-5 граду-
сів морозу. Схід сонця - 8.04, за-
хід - 16.51. 

Погода в Тернополі й області

11  
стор.

З Різдвом 
Христовим! 
Зі Старим 
Новим Роком!
З Водохрещем!

Шановні працівники газового господарства 
Козівського району! Дорогі краяни, ветерани праці, 

споживачі голубого палива!
Нехай з прекрасними Різдвяними святами у 

Ваші оселі увійдуть мир, спокій, впевненість у 
майбутньому. Хай народжений Ісус відкриє наші серця 
для корисних справ, вдячних вчинків, добрих намірів! 

Бажаю кожному з Вас у новому році 
затишку в домі, успіхів на роботі, миру 
на українській землі! Міцне здоров’я та 
невичерпна енергія хай ніколи Вас не 
полишають, поруч будуть дружні посмішки 
і тепло рідних людей!

Христос народився! 
Славімо Його!

З повагою – 
начальник Козівського 

УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» 
Василь СТОЛЯРСЬКИЙ.

Найбільша 
шопка 
в Україні 
ожила 
в Тернополі

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Подарунок  
на Різдво

8-9 стор.

Спортивні події, 
які запам’ятаються надовго

10 стор.
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Також фракція «Блок Петра Порошенка «Солідар-
ність» внесла на розгляд міської ради проект рішен-
ня “Про відзначення у 2017 році в Тернополі 75-ї річ-
ниці утворення Української Повстанської Армії”.

“Ми вшанували пам’ять видатного земляка. Як 
відомо, обласна рада прийняла рішення про те, що 
2017-й є Роком УПА. Ми також ініціювали аналогічне 
рішення, яке виносимо на розгляд міськради, щодо 
оголошення 2017-го в Тернополі  Роком УПА та про-
ведення з цієї нагоди низки заходів. Окрім цього, з на-
годи 75-річчя від часу заснування УПА, наша фракція 
ініціює доплати до пенсії в розмірі 500 гривень вете-
ранам УПА, яких у минулому році було 76, а на сьо-
годнішній день у Тернополі їх є 53. Ми розуміємо, що 

їм ці кошти необхідні. Адже це старші люди, яким по-
трібна підтримка, лікування. Вони виборювали нашу 
державність. Тому, наш обов’язок – шанувати їх і мак-
симально підтримати”, – зазначив секретар Терно-
пільської міської ради, керівник міського осередку 
партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор 
Шумада.

Зазначимо, що в 2010 році, у ніч з 17 на 18 
серпня, вандали зруйнували меморіальні дошки 
Ярославі Стецько і Омеляну Польовому. До від-
новлення пам’ятної дошки долучилися багато 
громадсько-політичних діячів, які зараз є провідни-
ми представниками партії «Блок Петра Порошенка» 
на Тернопільщині. 

Для довідки: Омелян Польовий народився 3 січня 
1913 р. у с.Ярчівці Зборівського повіту сучасної Терно-
пільської області. Після закінчення початкової школи 
навчався у Тернопільській гімназії. У 1932 році всту-
пив у члени ОУН. У різні часи Омелян Польовий очолю-
вав Зборівський повітовий провід ОУН (1939 р.), був ке-
рівником політканцелярії ОУН у Кракові (1940-41 р.р.), 
командиром вишкільної сотні УНС, згодом її органі-
затором та керівником. Неодноразово потерпав від 
арештів та надмірної уваги з боку радянської влади.  
У 1947 році був засуджений до смерті, згодом покаран-
ня замінили на 25 років тюремних таборів. Омелян 
Польовий вийшов на волю в 1971 році. Помер 12 черв-
ня 1999 року в Тернополі. 

«БПП «Солідарність» пропонує 
оголосити  у Тернополі 2017-й 

Роком УПА
У Тернополі представники міського осередку 
та молодіжного крила партії “Блок Петра 
Порошенка “Солідарність” вшанували пам’ять 
командира «Лисоні», полковника УПА Омеляна 
Польового. Вони поклали квіти до пам’ятної 
дошки відомого діяча. Захід був приурочений 
104-й річниці з Дня народження провідного 
діяча ОУН-УПА.

Відбулося засідання 
оргкомітету з 
відзначення на 

Тернопільщині 75- річчя 
УПА, у якому взяли 
участь голова обласної 
ради Віктор Овчарук 
та заступник голови 
Любомир Крупа. 

«2017 рік сесія  облас-
ної ради проголосила Роком 
Української Повстанської Ар-
мії в області, - наголосив Ві-
ктор Овчарук. – Потрібно зро-
бити усе можливе, щоб відда-
ти шану полеглим, пошану-
вати живих учасників бойо-
вих дій.  Починаючи з січня 

уже впроваджуються соціаль-
ні проекти. Так, щомісячну до-
плату до пенсії в сумі 500 гри-
вень отримуватимуть вете-
рани ОУН-УПА за рахунок ко-
штів обласного бюджету. Об-
ласна рада рекомендувала ра-
йонним, міським, сільським, 
селищним радам та радам 
об’єднаних територіальних 
громад своїм рішенням також 
встановити щомісячну допла-
ту до пенсії в розмірі 500 гри-
вень ветеранам УПА за раху-
нок коштів власних бюджетів. 
Передбачено кошти і на ліку-
вання учасників боротьби в 
реабілітаційному центрі «Го-
верла» у Моршині. Для вихо-

вання підростаючого поколін-
ня в дусі патріотизму буде ви-
дана книжка про УПА та роз-
повсюджена у навчальних за-
кладах. Для проведення захо-
дів до 75-річчя утворення УПА 
передбачено фінансування».

Планується, що в облас-
ті впродовж року будуть про-
водитися круглі столи, істо-
ричні читання, присвячені цій 
важливій даті, за участю ве-
теранів визвольної боротьби, 
відбуватимуться літературно-
мистецькі зустрічі, фести-
валі, військово-патріотичні 
та спортивні заходи, табо-
ри, акції тощо. До 75-ї річни-
ці утворення УПА буде відкри-

то пам’ятний знак загиблим  
воякам УПА та відновлено кри-
ївку в селі Антонівці Шумсько-
го району. Члени оргкомітету 
підтримали пропозицію - вста-
новити пам’ятні дошки у  тих 
селах, де народилися вояки 
УПА.

Протягом року в області  
організовуватимуть тематич-
ні документальні  та художні 
виставки, пересувні виставки 
тощо.

Урочиста академія та свят-
ковий концерт «Вкраїнське 
військо – волі оберіг», присвя-
чені 75-й річниці створення 
УПА, відбудеться у палаці куль-
тури «Березіль».

Обговорили заходи з відзначення 
на Тернопільщині 75-річчя 
Української Повстанської Армії

«Спрощенці» 
платитимуть 
по-новому

У зв’язку із 
прийняттям 
бюджету-2017 та 

змінами до Податкового 
кодексу, з нового року 
змінено ставки для 
платників єдиного 
податку - фізичних осіб-
підприємців.

Так, для «єдинників» першої 
групи на 2017 рік ставки вста-
новлено у відсотках до розміру 
прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб - 1600 гривень. 
Таким чином, з 1 січня  сума єди-
ного податку для вказаної групи 
становитиме 160 гривень.

Ставка податку для платни-
ків - «спрощенців» другої групи у 
цьому році буде «прив’язана» до 
розміру мінімальної зарплати, 
яка з 1 січня 2017 року збільши-
лася до 3200 гривень. Тож, такі 
підприємці будуть сплачувати 
640 гривень податку щомісячно.

Для платників єдиного по-
датку третьої групи затвердже-
но ставку 3 відсотки від доходу 
(хто є зареєстрованим платни-
ком ПДВ) та 5 відсотків для тих, 
що не зареєстровані платника-
ми ПДВ.

Реквізити рахунків для спла-
ти єдиного податку станом на 4 
січня 2017 року не змінені. 

Детальніші консультації - у 
Центрі обслуговування платни-
ків за адресою: вул. Білецька, 1 
та за телефоном: 43-46-10.

Відділ 
організації роботи 

Тернопільської ОДПІ.
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«Держава і надалі зберігає 
політику розвитку децентра-
лізації. Таким чином позитив-
на динаміка щодо фінансової 

підтримки громад буде про-
довжена. Єдине, що вимага-
ється від самих громад, - вчас-
но і чесно використовувати 

ці кошти», - зазначив Степан 
Барна.

Водночас він зауважив, що 
громади можуть претендувати 
і на кошти з Фонду регіональ-
ного розвитку. «Якщо проекти 
будуть відповідати визначе-
ним пріоритетним напрямкам, 
а робоча група дасть свій по-
зитивний висновок – вони бу-
дуть підтримані», - сказав го-
лова ОДА.

Окрім того, на його по-
гляд, покращенню інфра-
структури в громадах спри-
ятиме і налагодження тісної 
співпраці з депутатами Верхо-
вної Ради від Тернопільщини 
- за рахунок використання ко-
штів субвенції на соціально-
економічний розвиток окре-
мих територій.

«Успіх кожного, в тому чис-
лі і територіальних громад, 
залежить від кількох складо-
вих: тісної співпраці з органа-
ми місцевого самоврядуван-
ня; роботи в нфяапрямку ре-
алізації делегованих держа-
вою повноважень; реалізації 
спільних проектів; загальної 

роботи з депутатами Верхо-
вної Ради, Кабінетом Міністрів 
у питаннях залучення додат-
кових коштів. Аби досягнути 
цього, потрібно використову-
вати реальні можливості, які 
є під руками», - наголосив Сте-
пан Барна.

Нагадаємо, у 2016 році 
об’єднані територіальні гро-
мади Тернопільщини реалі-
зували проекти на загальну 
суму у 135 млн. грн.  «Це - без-
прецедентна сума, яка була на-
дана громадам Тернопільщи-
ни завдяки позиції Президен-
та України, політиці децентра-
лізації Уряду та депутатів пар-
ламенту, які підтримують цей 
вектор реформ», - зауважив 
Степан Барна.

Крім того, за всю істо-
рію Тернопільщини громадам 
вдалося не тільки вийти «на 
нуль», а й наростити свої до-
ходи. Власні доходи бюдже-
тів об’єднаних територіальних 
громад зросли на 257,7 млн. 
грн.: у 2015 році вони склада-
ли 86,5 млн. грн., а у 2016 році 
- 344,2 млн. грн.

Степан Барна: «Держава продовжить 
підтримку як діючих, 
так і новостворених громад»

Тернополян 
запрошують 
на Маланку

Свято Маланки 
вже традиційно 
відбуватиметься у 

ніч з 13 на 14 січня на 
Борщівщині. Щороку 
масове театралізоване 
дійство збирає тисячі 
людей, які з’їжджаються 
сюди звідусіль.

«Варто відзначити, що ге-
ографія святкування розши-
рюється. 13 січня о 17 годині 
автентичний обряд «Малан-
ка» розпочнеться у селі Устя. 
На імпровізованій сцені висту-
плять понад 10 фольклорних 
ансамблів з сусідніх прилеглих 
сіл. Потім о 20.00 святкове дій-
ство охопить й село Горошова. 
Як правило, мешканці кожної 
вулиці вказаних сіл готують 
власну святкову шоу-програму 
з оригінальними костюмами, 
переодягненими героями ми-
нулого й сучасності, величез-
ними пересувними фігурами», 
- повідомляє начальник управ-
ління культури Тернопільської 
ОДА Григорій Шергей.

Танці, співи, колядки, вер-
теп, козацькі забави, показові 
варіанти обрядів, традиційні 
новорічно-різдвяні страви і чу-
довий настрій чекають всіх, хто 
завітає на це свято. Фестиваль 
триватиме впродовж усієї ночі.

6 січня представники партії 
“Блок Петра Порошенка 
“Солідарність” завітали з 
гостинцями до бійців 44-ї 
окремої артилерійської 
бригади. Привезли їм 
мандарини, солодощі та 
різні смаколики. 

Представники «БПП «Солідарність» 
завітали з гостинцями до бійців 44-ї бригади 

У державному бюджеті України на 2017 рік 
передбачено 1,5 млрд. грн., які можуть 
бути використані на реалізацію проектів з 

розвитку громад. Про це під час наради з головами 
новостворених ОТГ повідомив голова ОДА.

“Вітаємо усіх наших військо-
вослужбовців із Різдвом Христо-
вим! Відвідали бійців 44-ї брига-
ди, в якій служать солдати з різ-
них куточків України. Щоб воїни 
відчували опіку жителів Терно-
пільщини, зокрема, і в ці святкові 
дні, ми вирішили завітати до них 
і привезти гостинці”, – зазначив 
керівник секретаріату ТТО пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» Володимир Дзудзило.

“44-та бригада, відновлення якої 

розпочалося під час російської агре-
сії на території України, стала сим-
волом відновлення обороноздат-
ності нашої держави. Наші військо-
ві показали неймовірну відвагу і ге-
роїзм у зоні бойових дій і продовжу-
ють захищати територіальну ціліс-
ність України. Вітаю усіх наших бій-
ців із Різдвом Христовим!”, – ска-
зав секретар Тернопільської міської 
ради, голова міського осередку пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солі-
дарність» Віктор Шумада.

Також привітали бійців із Різд-

вом депутат міської ради від “Блоку 
Петра Порошенка” Павло Бич та го-
лова молодіжного крила партії Юрій 
Питель. 

Зазначимо, підрозділи 44-ї бри-
гади підтримували артилерій-
ським вогнем механізовані час-
тини по всьому фронті антите-
рористичної операції. Вони брали 
участь у визволенні Слов’янська, 
обороняли Дебальцеве, Горлівку, 
Попасну, Воглегірськ та інші насе-
лені пункти.
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Фронт «народний», 
чи «тиловий»?

Тернопільський нардеп від «Народ-
ного фронту» Роман Заставний, за пові-
домленням ряду місцевих ЗМІ, зазначив: 
«бюджет-2017 буде бюджетом росту». По-
літик наголошує, що уряд Яценюка заклав 
надійній фундамент для бюджету на рік, 
який настав. У документі враховані про-
позиції фракції «Народного фронту» щодо 
фінансування обороноздатності та нац-
безпеки, збільшення зарплати педагогам 
тощо. Також зберігається система виплати 
субсидій малозахищеним громадянам, за-
початкована урядом Яценюка.

Щодо субсидій. Ці виплати свідчать про 
зубожіння нації. Краще б екс-уряд Яценю-
ка і теперішній уряд Гройсмана дали мож-
ливість людям заробити гроші, а не про-
стити їх у держави. 

Друге: не фракції, не партії, не полі-
тики фінансують військову та інші сфе-
ри, бюджетників, пенсіонерів... Свого часу 
прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет 
Тетчер дохідливо пояснила: «Не буває нія-
ких «державних» грошей, бувають лише 
гроші платників податків». Коли це затям-
лять українські можновладці?

Про обороноздатність. Як там з будів-
ництвом «Стіни» імені Яценюка? Цікаво 
почути думку НАБУ з цього приводу. Куди 
поділися сотні мільйонів гривень, виділе-
ні на зведення стіни на кордоні між Украї-

ною і Росією, обіцяють озвучити у лютому. 
Загалом, наголошують політологи, ні 

Гройсман, ні Яценюк торік не впорались 
зі своїми обов’язками. Уряд під керівни-
цтвом обох прем’єрів не спромігся реаль-
но покращити життя українців, а зростан-
ня ВВП у 2016 році, про яке прозвітував те-
перішній очільник Кабміну, повністю ніве-
люється ростом інфляції. Таку думку ви-
словив політолог Костянтин Матвієнко на 
телеканалі ZIK. Експерт наголосив: мину-
лий рік став рекордним за рівнем міграції 
з держави. «І мова йде не про низькоквалі-
фікованих робітників, які виконують таку 
ж роботу за кордоном, а про фахівців висо-
кого рівня. Це явище становить велику за-
грозу для майбутнього України», - сказав 
Матвієнко.   Зараз у країні немає жодного 
політичного лідера, довіра до якого пере-
важала б над недовірою, свідчать резуль-
тати опитування. Дві третини українців - 
67,1 відсоток - вважають, що події в Україні 
розвиваються у неправильному напрямку. 
Такий результат опитування, проведено-
го фондом «Демократичні ініціативи» іме-
ні Ілька Кучеріва спільно з соціологічною 
службою Центру Разумкова. Крім того, 
більше 73 відсотків опитаних заявили: си-
туація у країні в цілому торік змінилась у 
гірший бік. Зокрема, 77 відсотків респон-
дентів відзначили погіршення в економіці, 
73 відсотки - у рівні добробуту сімей, по-
над 60 відсотків - у ситуації зі злочинністю.

І тільки 9,5 відсотків українців важа-

ють політиком року президента Петра По-
рошенка. Прем’єр-міністрові Володимиру 
Гройсману дісталося скромних 7,6 відсо-
тків. У «заліку» інших політиків - ще мен-
ша мізерія. Водночас, 20,4 відсотків спів-
вітчизників не бачать на політичній аре-
ні жодної фігури, яку можна було б назва-
ти політиком року. 

Найнепопулярніші особи серед опита-
них - глава Нацбанку Валерія Гонтарева з 
недовірою у мінус 80 відсотків. Екс-прем’єр 
Арсеній Яценюк отримав мінус 76,6 відсо-
тків, глава МВС Арсен Аваков - мінус 71 від-
соток.

З таким показником недовіри «фрон-
товики» радше скидаються на  «тилови-
ків». Адже політика в часи війни - це також 
передова на фронті.     

А от найбільше українці довіряють во-
лонтерським організаціям - 44,4 відсотки, 
Збройним силам - 36,3, добровольчим ба-
тальйонам - 33,7. Тобто, тим, хто захищає 
Батьківщину від окупанта, а не роздає обі-
цянки і втішає міфічними покращеннями 
та розвитком.

Євроінтерграція за-
шпорталась у напівпро-
чинених євродверях    

Головною політичною подією мину-
лого року українці назвали війну на Схо-
ді країни. Серед найболючіших питань 
- високі тарифи, охорона здоров’я і ма-

ленькі зарплати. А найбільш негативни-
ми названі події, пов’язані з євроінтегра-
ційними процесами: ненадання Євросо-
юзом безвізу та невтішний результат ре-
ферендуму у Нідерландах щодо Асоціації 
Україна-ЄС.

Експерти серед негативних подій та-
кож виділили насамперед те, що Украї-
на не отримала безвізового режиму, за-
явила співробітник Інституту соціології 
НАНУ Ірина Бекешкіна.

У новому році становище України 
на міжнародній арені, найімовірніше, 
ускладниться через зміну влади у деяких 
європейських країнах. Це може стати пе-
редумовою для послаблення чи відміни 
санкцій проти Росії.

Щодо євроінтеграції, то влада про це, 
очевидно, волітиме мовчати. Приміром, 
у двох попередніх новорічних звернен-
нях президент Порошенко акцентував на 
темі євроінтеграції та реформ. В остан-
ньому цих тез немає.     

Так, у виданні «Країна.ua» проана-
лізували: попередні звернення прези-
дента можна було розбити на три скла-
дові частини. Перша - захист суверені-
тету і боротьба з російською агресією. 
Друга - необхідність внутрішньої кон-
солідації нації перед обличчям зовніш-
ньої загрози. Третя - реформи і євроін-
теграція. Перші два пункти присутні у 
всіх трьох промовах президента. Тре-
тій у цьогорічному зверненні відсутній. 
Іронічно жартують: замість євроінте-
грації - стоп-шатун. Про реформи та про 
боротьбу з корупцією у промові гаранта 
також жодного слова. Замість цього - по-
силено тезу про необхідність національ-
ної консолідації. 

…Єдине, що отримали українці - єв-
ропейські ціни і тарифи. Євроінтеграція 
зашпорталась у напівпрочинених єврод-
верях. «Європа - без кордонів» наткнула-
ся на умовну стіну, цеглини якої клали і з 
європейського боку, і з українського.   

То як тепер бути з мрією про євроін-
теграцію, заради якої починався Євро-
майдан? І загинули люди. І саме Майдан 
привів до влади нинішніх 
керівників держави, які 
обіцяли привести Украї-
ну в ЄС. А тепер куди вес-
тимуть? 

У кишенях вітер
Віє-завиває, 
Бо наш рідний уряд 
Совісті не має.
Взяв собі зарплати
З багатьма нулями, 
Українці ж світять 
Голими задами.
У них також нуль є, 
але після коми.
Копійки – не гривні,
Сотні – не мільйони.
На Різдво зі мною
Сталася халепа -
Сплутав я міністрів
З різдвяним вертепом,
Бо співати вміють
І брехать навчились, 
Ніби в Україні 
Вони не вродились,
Не росли і в школах

Наших не навчались,
З далекого Марсу
До Землі дістались.
Ходять ті вертепи
Ген по Україні,
Коляду співають,
Як прекрасно нині
Жити-виживати,
Податки платити,
А ще - рідну землю
В степах боронити,
Ворога долати - 
З патиком на танки,
Щоби товстопузі
Прокидались зранку,
Плавали в басейнах,
Снідали лососем,
Пили-заливались,
Щоб аж лізло носом.
Доки буде лихо
Отаке творитись?

Може, вже на часі
Просто зупинитись?
Глянути довкола
І вертеп закрити - 
Цю верховну зраду
Зовсім розпустити.
Думав так, гадав я
У ці дні святкові,
Та платіжки в скриньці
Знайшов кольорові:
Там була зелена,
Помаранча - друга,
Ще одна – червона:
Відімкнуть напругу!
Відішлю, напевно, 
Все це я Петрові –
Хай зробить цукерки 
Із них «Рошенові»,
І продасть кацапам,
Щоби подавились,
Поки в Україні 

Ми ще не навчились
Брати в президенти
Чесних і правдивих -
Не нових чи бувших, 
Сумних чи плаксивих.
Поки дозволяєм
Ми у владі сісти,
Тим, хто тільки може
Багатіти й їсти.
Хто народ мордує - 
І більше нічого
Не хоче робити,
Не боїться Бога.
На Різдво і справді
Всі чекають дива,
Щоби українці 
Зажили щасливо

У своїй країні,
У рідних оселях
Батьки були добрі,
А діти – веселі.
Що для цього треба?
Хочу вам сказати:
Треба мати гідність,
Гонор треба мати,
Бо за це на фронті 
Хлопці гинуть досі,
Поки олігархи
Шепчуться в Давосі.
Ось така колядка -
Сумна-невесела,
Але хай почують 
І міста, і села.
Кожен небайдужий

Хай заколядує,
Нехай Бог предвічний
Усіх нас почує.
Подарує віру
І благословіння
За наші страждання, 
Біди і терпіння.
Славімо Ісуса
І Діву Марію -
Хай нас порятують
І здійснять всі мрії!
А найперше просим,
Щоб кожна родина
Різдво зустрічала
В вільній Україні!

Юрко СНІГУР.

Політична коляда: як тернополяни «віншують» 
уряд, президента і Верховну Раду

Копійки –  не гривні, 
сотні – не мільйони

ªâðîìàéäàí ïðèâ³â íèí³øí³õ 
êåð³âíèê³â äåðæàâè äî âëàäè. 
À ÊÓÄÈ ÂÎÍÈ ÏÐÈÂÅËÈ ÓÊÐÀ¯ÍÓ?

Політики знову приготували українцям традиційну (не)святкову «страву», приправлену порожніми обіцянками: 
у новому році буде жити краще, ніж у минулому. «Слуги» народу у своїх інтерв’ю та публічних спічах малюють яскра-
ві картини щасливого майбуття держави і народу. Незважаючи на те, що бідність не подолана, податки збільшили-
ся, малий та середній бізнес - на межі виживання, недовіра до вітчизняного політикуму зашкалює. І євроінтеграція, 
образно кажучи, накрилася…

Основний фінансовий документ-2017 прем’єр Володимир Гройсман назвав бюджетом розвитку і зростання Украї-
ни. Щоправда, чимало економічних експертів ейфорії глави уряду не поділяють. На їхнє переконання, це - черговий бю-
джет проїдання, а не поступу. 

Ольга
ЧОРНА.
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Óêðà¿íà
Ціна влади, яка посіла «трон»

завдяки Майдану
На забезпечення адміністрації пре-

зидента у 2017 році передбачено вдві-
чі більше витрат, ніж у попередньому, 
пише «Експрес». За словами аналітика 
Українського інституту аналізу і менедж-
менту політики Миколи Спиридонова,  у 
2015 році ДУС отримало майже 969 мільйо-
нів гривень, у 2016-у - 1 мільярд 370 міль-
йонів, а в 2017-у - вже 2 мільярди 30 міль-
йонів. Зокрема,746,6 мільйонів виділили на 
інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності прези-
дента і його адміністрації. 642,7 мільйо-
нів - на надання послуг медустановами 
ДУС. Це резонує, наприклад, із тим, що май-
же не збільшили витрати на протези для 
«атовців». Окремо видiлили 83,4 мiльйони 
для санаторно-курортних установ ДУС. Ви-
трати на Кабмiн iз 415 мiльйонiв гривень 
у 2016 роцi збiльшилися до 737 мiльйонiв 
у 2017-у. Фінансування апарату Ради нац-
безпеки i оборони зросло на 81,3 відсо-
тки i склало понад 128 мiльйонiв. А Генп-
рокуратури - на 50 відсотків i склало п’ять 
мiльярдiв. Бюджет Верховної Ради зрiс на 
20 відсотків - до 1,12 мiльярдів гривень. 
Таке враження, що високопосадовцi станов-
лять особливу касту громадян.

Яка зарплата у Гройсмана?

Прем’єр Володимир Гройсман отри-
мує «на руки» зі всіма надбавками 35 
тисяч гривень на місяць. Про це повідо-
мив держсекретар Кабміну Володимир 

Бондаренко, передає «Громадське радіо». 
«Міністри отримують приблизно таку ж 
суму, як і очільник уряду. Працівники се-
кретаріату Кабміну - від 9 до 12 тисяч гри-
вень на місяць, керівники департаментів 
- від 12 до 15 тисяч», - розповів він. Бон-
даренко додав: його оклад складає 13 ти-
сяч. Крім того, отримує надбавку за вислу-
гу років у розмірі 34 відсотки від окладу. 
Може бути надбавка за інтенсивність пра-
ці, якщо її встановить уряд. Із надбавками 
сума до виплати може сягнути майже 20 
тисяч гривень.

«Покращення» для народу: світло 
подорожчає ще на 25 відсотків
У новому році українців очікує чер-

гове підвищення тарифів на електрое-
нергію. Крім того, після опалювального се-
зону може подорожчати газ, гаряча вода і 
опалення. Про це повідомляє «Вusinessua». 
Так, у березні світло подорожчає на 25 від-
сотків. При споживанні понад 100 кВт/год 
кожен кіловат коштуватиме 1,68 гривні, за-
мість 1,29. 

«Корупція» стала 
словом 2016 року в Україні

«Корупція» стала словом 2016 року 
за версією словника сучасної україн-
ської мови і сленгу «Мислова», пові-
домляє «Інтерфакс-Україна». Як ідеть-
ся на сайті онлайн-словника, головною 
проблемою, яку згадували протягом ми-
нулого року в різних контекстах, є коруп-
ція. Два інших слова-відкриття є «офшор» 
і «е-декларація», які «також є складовими 
більш широкого семантичного поля коруп-
ції». Серед інших важливих торішніх слів: 
банкопад - масова ліквідація Нацбанком 
проблемних банків; безвіз; Брекзіт - вихід 
Великобританії з ЄС; зрада/перемога - лек-
сична пара, яку використовують у  соцмере-
жах для оцінки політичних подій. Онлайн-
словник «Мислова» - це інтерактивний 
проект розвитку сучасної української мови 

і сленгу, визначення до якого пишуть зви-
чайні користувачі.

Олігархи і бюрократи 
заважають людям розбагатіти
Українські олігархи разом із бюро-

кратією створили в країні штучну моно-
полію, яка приносить їм корупційну рен-
ту. Кожна людина цієї системи намагається 
зберегти цю монополію. Таку думку висло-
вив президент Центру економічного розви-
тку Олександр Пасхавер, повідомляє «Радіо 
Свобода». За його словами, головний ворог 
усіх українців - корупція, яка, так чи інакше, 
стосується кожного. І це не абстрактне по-
няття, а конкретні особи - сотні тисяч, які 
прагнуть, щоб в Україні нічого не змінюва-
лося, щоб країна не розвивалася. «Коли ми 
говоримо про боротьбу з олігархатом, то не 
уявляємо масштабів тієї шкоди, яку вони 
завдають Україні… Олігархат має багато грі-
хів перед Україною, і розкрадання - не най-
гірший з них. З точки зору економіки най-
гірше те, що олігархат створив штучну мо-
нополію», - сказав експерт.

Нардепи отримали мільйонні 
компенсації за закордонні вояжі

Компенсацію за закордонні відря-
дження торік отримали 100 депутатів. Їм 
виплатили понад вісім мільйонів гривень 
із держбюджету, повідомляють «Українські 
новини», посилаючись на звіт апарату ВР. 
Спікер Андрій Парубій отримав 73,5 тисячі 
гривень компенсації. Його перший заступ-
ник Ірина Геращенко - 229,6 тисячі, заступ-
ник Оксана Сироїд - 56,2 тисячі. Парубій то-
рік мав візити у США, Канаду, Польщу, Ту-
реччину, Литву, двічі в Італію та Францію. Із 
фракції «Блок Петра Порошенка» 32 депу-
тати отримали компенсацію, з «Народного 
фронту» - 22, з «Батьківщини» - 10, стільки 
ж із «Самопомочі», вісім депутатів із Ради-
кальної партії Олега Ляшка, шість - із «Опо-
блоку», чотири - з групи «Партія «Відро-
дження» і п’ять позафракційних нардепів.

Підвищення цін на кабельне ТБ 
посилить путінську пропаганду
Кабельне телебачення подорожчає, 

бо з 1 січня медіа групи мають право ви-
магати плату з провайдерів ТБ. Аби зня-
ти з себе додаткові витрати, постачальни-
ки підвищуватимуть вартість своїх послуг 
на 10-25 гривень, пише портал «Знай». Ло-
бістами цього рішення є депутати, багато з 
яких мають свої канали. Після девальвації 
гривні прибутки від реклами впали. Вони й 
знайшли спосіб надолужити втрачене. Під-
вищення оплати негативно вплине на до-
бробут людей і донесення інформації. Екс-
перти кажуть: українське ТБ і без того від-
крито демонструє зневагу до глядачів. Зо-
крема, подають продажні новини. Після 
зростання цін на кабельне деякі глядачі пе-
рейдуть на безкоштовні російські супутни-
кові канали, які пропонують ті ж провай-
дери. Тож російський вплив, через бажан-
ня чиновників заробити, значно посилить-
ся. Постачальники ТБ 20 років заробляють 
гроші з повітря. Вони нагло увійшли на цей 
ринок у 1990-х роках: ламали антени на да-
хах висоток, які належали жителям і «впа-
рювали» кабельне. На початку 2000-х, із по-
явою Інтернету, провайдери стали заробля-
ти надприбутки. А що з цього приводу ду-
має Мінстець?

У містах - хвиля автокрадіжок
Торік в Україні протягом одинадцяти 

місяців автовикрадачі поцупили 11353 
автівки, з яких тільки 3068 повернули 
власникам. Статистика свідчить: в остан-
ні роки зростає кількість автокрадіжок і, 
водночас, зменшилась кількість розкри-
тих справ. Про це повідомляє «Фінанси.ua». 
Крім елітних автівок, викрадають й прості 
машини, які розбирають на запчастини або 
відправляють на металобрухт. Навіть кра-
дуть кавоавтомобілі та автівки зі штраф-
майданчиків.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Новини: Україна

Знайшли митця у 
його майстерні, де 
багато років творив 

свої шедеври. Він не 
прожив і півроку після 
смерті своєї дружини та 
музи - Віри Стецько, серце 
якої перестало битися 
наприкінці серпня.

Художник мав прийти на ве-
черю до рідних, проте його не 
було. Не відповідав і на теле-
фонні дзвінки, тож його кину-
лись шукати. Близькі вируши-
ли до майстерні й побачили че-
рез вікно, що він непорушно си-
дить на кріслі.

За словами друзів, остан-
ньою роботою Дмитра Стецька 
стало полотно, на якому впізна-
ваний силует його Віри. Їх часто 
бачили разом у Тернополі. Вони 
завжди йшли поруч - сивочо-
лий художник і його красуня-
дружина, відома мистецтвозна-
вець, яка пішла з життя у 60. Її 
Дмитру було 73.

Художник, який жив і тво-
рив у Тернополі, прославив 
Україну в багатьох країнах сві-
ту. Його роботи є у державних 
та приватних колекціях, а ім’я 
занесено до найповажніших 
світових мистецьких енцикло-
педій. 

Він часто любив розпові-

дати про те, що ніколи не знав 
свого справжнього дня наро-
дження. Йшов воєнний 1943 
рік, і батькам було не до того. 
Свідоцтво виробив собі сам, 
коли йшов до армії. Поставив 
день народження 8 листопада - 
на свято Дмитра.  Хоча, за роз-
повідями сестер, з’явився на 
світ раніше.

-  Мої батьки мали свій ліс, в 
який мати зі мною в лоні вран-

ці поїхала згрібати осіннє лис-
тя, - згадував художник в одно-
му зі своїх інтерв’ю. - Коли тато 
під вечір приїхав її забирати, я 
вже з’явився на світ в холодно-
му осінньому лісі неподалік на-
шого лемківського села Полон-
ної. Я був у неї сьомим (після 
мене через два роки народила-
ся наймолодша наша сестрич-
ка). Тож ми вже втрьох повер-
нулися додому… Звісно, що 8 

числа ніяк я не міг народитися, 
у свято нічого старалися не ро-
бити навіть у війну.

Той листопадовий ліс зали-
шився хіба у спогадах. Родину 
Стецьків силоміць пересели-
ли на Тернопілля. Тут, на хуторі 
Драгоманівка Козівського ра-
йону, минуло дитинство мало-
го Дмитра.

Потяг до мистецтва відчув, 
коли ще не ходив до школи. 
Різьбив, багато малював, на-
віть вирізав дивовижні фігур-
ки з буряка чи картоплі. Вва-
жав, що кожна людина має та-
лант до чогось, але хтось його 
вдосконалює, а хтось - губить…

Зовні непримітна хатин-
ка в серці Тернополя, у якій він 
творив свої полотна, стала для 
нього другою домівкою. Острі-
вець іншого, не буденного жит-
тя. Тут не вірилося навіть, що 
за стінами – місто з його вічним 
поспіхом. 

Художник теж творив без по-
спіху, відшліфовував картини до 
найменших дрібниць. Виглядав 
значно молодшим за свої роки. 
Незважаючи на цифри у паспор-
ті, його робочий день залишав-
ся незмінним – від дев’ятої ран-
ку до дев’ятої вечора.

Друзі згадують про Дмитра: 
він завжди йшов своєю доро-

гою, незважаючи на те, що його 
малярство знімали з експози-
цій, не приймали на виставки. 
Творчість художника розвива-
лася всупереч багаторічній ра-
дянській ідеології. Треба було 
малювати доярок, шахтарів, 
комбайнерів, його ж філософ-
ські полотна, сповнені прихова-
ного змісту.

Зараз його картини безпо-
милково впізнають серед ін-
ших: за незвичайною роботою 
пензлем, за неймовірною наси-
ченістю символами та кодами, 
за космічністю сюжетів, зану-
рених в історію України. 

- Його роботи – безмежні, 
ніби напнуті сучасними віян-
нями, що відбуваються в житті. 
Дмитро належить до художни-
ків, яких тепер мало в Україні, - 
розповідала на одній з виставок 
митця в Тернополі його Віра.

Вони прожили разом майже 
40 років. Зустрілися в Тернопо-
лі, на березі ставу. Саме там ху-
дожник уперше побачив біляв-
ку, яка виходила з човна, уквіт-
чана ліліями. 

Поховали Дмитра Стецька 
на Микулинецькому кладовищі 
поруч з його дружиною. Він так 
і не зміг бути самотнім на пер-
ший Святий вечір без неї.

Антоніна КОЛЯДА.

Â³ä³éøîâ ó Ñâÿòâå÷³ð ó ñâî¿é ìàéñòåðí³…

Не стало відомого тернопільського 
художника Дмитра Стецька
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Овен
Настав час пожинати плоди 

своєї наполегливої праці. Ви-
киньте все старе на звалище іс-
торії. На місце, що звільнило-

ся, прийде нове: цікавіше, смач-
ніше, азартніше і перспективніше. 

Щоб удача вам не зрадила, з головою 
пориньте в зміни всього і вся. І чим складнішим буде 
крок, тим смачнішими виявляться його плоди. Бажа-
но відразу підібрати собі близьких по духу помічни-
ків. А небесні порадники обов’язково підкажуть, як 
полегшити шлях до вершин успіху. Загалом добробут 
Овнів цьогоріч першочергово залежить від вміння 
правильно налагоджувати партнерські стосунки - як 
у роботі, так і в особистому житті.

Телець
Покровитель року Півень по-

братськи поділиться з вами сві-
жими враженнями і романтични-
ми переживаннями. Повірте, нудно 

точно не буде! Але натомість варто 
відмовитися від властивих вам повіль-

ності та консерватизму. І чим швидше, тим краще. Вам по-
трібно багато встигнути: зміцнити позиції на роботі, об-
лаштувати побут, переглянути свої погляди, а ще подба-
ти про ближніх. Зараз вони, як ніколи, потребують вашої 
підтримки. Натомість доля широко посміхнеться вам. За-
галом 2017 рік готує багато приємних несподіванок! Нові 
знайомства, поїздки, цікаві фінансові пропозиції.

Близнюки
У яскравого Півня для вас 

лише одна порада: чим легше і 
оптимістичніше ви поставите-
ся до подій майбутнього року, 

тим щедріше обдарує вас везін-
ням доля. Це найсприятливіший пері-

од для кардинальних змін. Вашій енергії, легкості та за-
взяттю можна тільки позаздрити. Завдяки своєму до-
свіду й особистим рисам зможете отримати нову ціка-
ву посаду або ж знайдете заняття для душі, що принесе і 
прибуток. Але зірки попереджають: в цьому році до вас 
все прийде в подвійному розмірі. А тому постарайтеся, 
щоб прийшло тільки хороше. Тим більше, що покрови-
тель року забезпечить вам чудові стартові трампліни.

Рак
Ваш девіз у 2017 році - працюва-

ти, працювати і ще раз працювати! 
За це вам воздасться, воздасться і 
воздасться. Причому щедріше, ніж 

багатьом іншим. Що потрібно від-
кинути, так це сумні думки і невпев-

неність в собі. А зірки підкажуть, як до-
могтися успіху. Може скластися враження, що фортуна 
втекла до когось іншого. Але вона завжди поруч. Щоб за-
манити птаха щастя, потрібно небагато: перестати збира-
ти проблеми і образи в собі й хоча б частково відкритися 
близьким людям. Час покаже вам нові можливості в досяг-
ненні цілей!

Лев
Рік подарує зміни. Але щоб 

витягти з них максимальну ко-
ристь, відкиньте царську лінь. 
З приходом Півня оголошуєть-

ся сезон полювання на нові пер-
спективи і можливості. Світила 

підтримають вас у всіх починаннях. 
Напрямок руху - тільки вперед. Будьте наполегливі. 
Доля заготовила подарунки для ініціативних і рішу-
чих. Сміливо беріться за нові обов’язки. А вашим де-
візом на весь рік має стати риторичне питання: “Хто, 
якщо не я?”. Пам’ятайте: завжди і в усьому ви може-
те розраховувати на близьких людей, яких ви цінує-
те і любите. 

Діва
Рік подарує вам безліч шан-

сів продемонструвати свої зді-
бності на роботі і зібрати бага-
тий урожай нагород за профе-

сіоналізм. Зірки сприяють вам в 
усьому. Беріть за роги покровителя 

року, Півня, з перших днів січня. Проте 
в гонитві за удачею точно розраховуйте свої сили - не 
звалюйте на себе занадто багато зобов’язань, але і не 
пасуйте перед труднощами. Доля явно не скупиться 
і подарує вам багато слушних моментів. Однак вар-
то уникати випадкових покупок, боргів і спонтанних 
вкладень. Вдалий період для поліпшення житлових 
умов.

Терези
У цьому році любов прагне пе-

реважити все. Не замикайте в 
собі почуття, будьте відкритими 
з людьми, які поруч, але не за-

бувайте і про роботу. Астрологи 
запевняють, що рік Півня для вас - 

фундаментальний: він визначить 
ваше майбутнє на три роки вперед. А значить, варто 
якомога уважніше поставитися до подій. Відразу по-
спішаємо порадувати: з грошима у 2017 році проблем 
не буде. Півень забезпечить вам нехай не найвищий, 
зате постійний рівень доходів. Хороший період для 
поїздок, ділових зустрічей, експериментів з іміджем.

Скорпіон
Зірки обіцяють вам додаток 

в будинку - у вигляді “половин-
ки”, спадкоємців, квадратних ме-
трів або першого, другого та тре-

тього відразу. Рік має бути ціка-
вим і насиченим подіями. З’являться 

н о в і можливості, які не можна втрачати, слід 
обов’язково реалізовувати свої плани. Господар 2017 
року позбавить вас від неприємностей. Якщо на почат-
ку року ви будете збентежені турботою вогняної птиці, 
то вже навесні звикнете до опіки і почнете використо-
вувати фортуну. Чудовий період для навчання, занять 
спортом, зміцнення стосунків із близькими людьми.

Стрілець
Новий рік відкриває для вас 

шлях до слави, багатства і лю-
бові. Головне - не помиліть-
ся доріжкою! Зараз у жит-
ті Стрільців період, який зму-

шує переосмислити своє жит-
тя і зробити вибір, куди рухати-

ся далі. Ви отримаєте шанс почати нове, яскраве 
і щасливе життя. До вас семимильними кроками 
рухається пані на ім’я “популярність”. Навіть не 
думайте відмахуватися, відмовлятися і говорити, 
що у вас “десь там” сім’я, діти, ремонт і улюбле-
ний диван: одне одному не суперечить. Просіть у 
долі найнеймовірніше - і вона розщедриться. Ось 
побачите!

Козеріг
“Не сидіти на місці! Рух - це 

життя!” - ось ваш девіз на весь 
2017 рік. Півень пробудить у 
вас потяг до подорожей, змі-

ни місць роботи і проживання. 
Але для здійснення найсміливі-

ших планів потрібна наполегливість. 
Важливо не спасувати перед першими труднощами. 
Більше часу займайтеся тим, що приносить духовне 
задоволення. Зосередьтеся на своїх здібностях і по-
зитивних рисах. Це допоможе повірити в себе і впев-
нено подивитися в майбутнє. Є шанс отримати ви-
знання в суспільстві.

Водолій
Цей рік пройде під знаком 

пошуку золотої середини у від-
носинах і особистих амбіціях, 
доходах і витратах. Зірки під-

кажуть, як краще себе прояви-
ти. Фортуна готова ділитися з вами 

подарунками. Але тільки в обмін на ваші активні зу-
силля: без праці, кмітливості і витримки у пані Уда-
чі везіння не допросишся. Знаходьте час для себе, на 
творчу самореалізацію та задоволення своїх бажань. 
Близькі люди, яких ви любите, допоможуть і завжди 
підтримають.

Риби
Ваш знак цього року цілком 

можна перейменувати у “Фон-
тан” - щедро виплеснутих вда-
лих ідей, енергії і позитивних 

емоцій вистачить на чотирьох. 
Найприємніше, що вам доведеться 

не тільки ділитися зі світом, а й отримувати від долі 
багато презентів. Для водяних мешканців Зодіаку 
вже заготовані приємні зміни в роботі, щедрі покро-
вителі та нові захоплення. Непостійна фортуна ви-
явить до вас прихильність і буде з вами пліч-о-пліч 
увесь рік. Деякі Риби можуть кардинально змінити 
напрямок своєї діяльності. Але це - до кращого!

Âогняна стиõія і буйна вдача символу року - вогняного Ïівня - 
принесуть чимало несподіванок всім знакам зодіаку

ОвенОвен

ніше, азартніше і перспективніше. 

Рак

кинути, так це сумні думки і невпев-

ЛевЛев

спективи і можливості. Світила 

СтрілецьСтрілець

Козеріг

Але для здійснення найсміливі-

усьому. Беріть за роги покровителя 

Терези

запевняють, що рік Півня для вас - 

Скорпіон

вим і насиченим подіями. З’являться 
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ЩУР 
(Роки народження: 

1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008)

Для людей, яким проте-
гує Щур, 2017-ий стане періодом великих 
хвилювань. Зірки не рекомендують щось 
глобально міняти. Кращим рішенням ста-
не зміцнення і збереження вже досягнутих 
успіхів. Астрологи рекомендують впритул 
зайнятися зміцненням імунної та нервової 
систем. А, якщо Щур має шкідливі звички, 
треба їх позбутися. Всім людям, народже-
ним у рік Щура, варто пам’ятати, що без-
коштовний сир може лежати тільки в ми-
шоловці! Виходячи з цього, не потрібно 
починати проекти і підписувати серйоз-
ні контракти, навіть якщо вони здаються 
максимально “прозорими” і обіцяють ве-
лику вигоду. У 2017 році краще почати бу-
дувати грандіозні плани на майбутнє. А 
втілювати їх у реальність потрібно не рані-
ше 16 лютого 2018 року, коли на зміну Пів-
неві прийде Собака.

БИК
(Роки народження: 

1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997. 2009)

Рік буде плідним. Пра-
цьовитий і врівноважений Бик змо-
же досягти неймовірних висот, підняти-
ся кар’єрними сходами, стабілізувати і по-
ліпшити фінансове становище. Рік Півня 
- це дуже сприятливий період для органі-
зації бізнесу з нуля. Незважаючи на успіх 
у кар’єрі, деякі перешкоди все-таки зу-
стрінуться. Зірки радять вирішувати про-
блеми по мірі їх надходження, не чекаю-
чи, поки накопичиться великий обсяг не-
вирішених питань. Основні перешкоди, 
які очікують Бика, будуть пов’язані зі сфе-
рою особистих взаємин. Щоб уникнути 
проблем, слід прислухатися до близьких. 
Сконцентруйте свою увагу на вирішенні 
побутових питань, наприклад, на ремон-
ті житла, заняттях з дітьми. Що стосуєть-
ся здоров’я, зірки рекомендують уникати 
стресів. Адже збереження активності над-
звичайно важливе для Бика в 2017 році.

ТИГР
(Роки народження: 

1938, 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010)

Рік буде доволі неодноз-
начним, що пов’язано з ха-

рактером Тигра. Адже він прагне скрізь і 
в усьому бути першим. Однак деякі пері-
оди стануть часом затишшя і умиротво-
рення. Щоб уникнути негараздів, слід бути 
м’якшим з рідними людьми, друзями, ко-
легами і підлеглими. Загалом, цього року 
доля Тигра в його руках. Якщо він захоче 
досягти успіхів в роботі або створити влас-
ний бізнес, не варто витрачати свій час на 
порожні чвари, розгляд і вирішення друго-
рядних питань. Людям, народженим в рік 
Тигра, потрібно навчитися залагоджува-
ти конфлікти полюбовно, а не вести від-
криту “війну”. Якщо Тигр стане більш ло-
яльним і зможе врахувати думку оточую-
чих, йому вдасться досягти значного успі-
ху в 2017 році.

КРОЛИК - КІТ - ЗАЄЦЬ
(Роки народження: 

1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011)

Рік може стати періодом 
великих досягнень у про-
фесійній сфері. В інших об-

ластях також вдасться уникнути проблем. 
Єдине, що може перешкодити щасливому 
життю в цьому році, - це надмірно імпуль-
сивний характер Кролика. Ці люди нерід-
ко роблять необдумані вчинки. Все це при-
зводить до численних помилок. Тому зірки 
радять Кролику перед прийняттям важ-
ливих рішень ретельно зважувати всі “за” 
і “проти”. Самотні Кролики, які ще не зна-
йшли свою другу половинку, зможуть зу-
стріти гідного кандидата на цю роль. Гос-
подар року - Півень буде сприяти в ство-
ренні сімейного гніздечка. Супроводжува-
ти успіх буде і тих, хто вирішить отрима-
ти ще одну освіту, поліпшити свої житло-
ві умови, придбати автомобіль. Ще одним 
приводом для радості Кролика може стати 
звістка про поповнення в сімействі.

ДРАКОН
(Роки народження: 

1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012)

Для блискучого і яскра-
вого Дракона рік буде цікавим і навіть за-
хоплюючим періодом. Все, чого вдалося 
домогтися раніше, а домогтися вдалося 
чимало, Дракон може з успіхом продовжи-
ти в цьому році. Але втрачати пильність 
від запаморочливих успіхів не варто, адже 
Півень може бути підступним, і несподіва-
ні перешкоди можуть підстерігати за будь-
яким поворотом. Зірки не рекомендують 
Дракону ризикувати. Особливо це стосу-
ється укладення вигідних на перший по-
гляд контрактів. Окрім того, весь рік Дра-
кону буде щастити в сфері любові. Існує 
висока ймовірність зустріти супутника 
життя або узаконити давні серйозні сто-
сунки. Що стосується фінансової сфери, по-
треби в грошах Дракон відчувати не буде. 
Але і витрачати їх слід з розумом. Особли-
ву увагу потрібно приділити здоров’ю, осо-
бливо, якщо вік вже не дозволяє легковаж-
но ставитися до якихось нездужань.

ЗМІЯ
(Роки народження: 

1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013)

Люди, народжені в рік 
Змії, відрізняються життєвою мудрістю. 
Тому їм вдасться повністю відчути настрій 
року. А його господар віддячить, наділив-
ши ще більшою привабливістю, силою і 
шармом. Це забезпечить Змії успіх у сфері 
кар’єри і любові. На роботі серед колег і ке-
рівників розумна Змія буде користуватися 
особливим авторитетом. До її думки будуть 
прислухатися, можливо, підвищать на поса-
ді, що призведе до поліпшення фінансово-
го становища. Загалом, упродовж року Змія 
буде відкрита для спілкування, але найпо-
таємніші думки вона не довірить нікому. 
Однак не варто робити ставку лише на уда-
чу. У вирішенні проблем, хоч і незначних, 
може допомогти тільки мудрість і досвід. 

КІНЬ
(Роки народження: 

1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014)

Рік для екстравагантно-
го Коня стане не просто сприятливим пе-
ріодом, а найщасливішим часом і в сфе-
рі професійної діяльності, і на любовно-
му фронті, і в дружніх стосунках. Прак-
тично весь свій час Кінь буде присвячува-
ти кар’єрі. Однак зірки попереджають, що 
другій половинці та друзям також потріб-
но буде приділити належну увагу. В іншо-
му випадку є загроза погіршення стосун-
ків, близькі люди можуть зачаїти образу 
й відмовити в допомозі, коли справді зна-
добиться їхня підтримка. Загалом, актив-
ність в цей рік буде зашкалювати. Завдяки 
цьому вдасться зробити набагато більше 
для свого майбутнього, ніж за кілька попе-
редніх років. Щоб уникнути нервового ви-
снаження, слід частіше відпочивати, виїж-
джати в ліс на прогулянку, відволікатися 
від вирішення важливих робочих питань, 
займатися спортом.

КОЗА
(Роки народження: 

1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015)

Рік для товариської і тро-
хи норовливої Кози стане часом бурхливої 
діяльності, нових знайомств, пристрасних 
романів. Коза із задоволенням буде від-
відувати світські заходи, а багато хто з но-
вих знайомих виявляться дуже корисни-
ми для досягнення успіхів на професій-
ній ниві. У цілому  рік для людей, народже-
них в рік Кози, буде вдалим, але за умови, 
що вони не будуть сидіти, склавши руки. 
Коза, з її численними талантами, може до-
сягти успіху в кар’єрі. А якщо є власний біз-
нес, можна налагодити міцні партнерські 
відносини, які триватимуть досить дов-
го. Ускладнити райдужні перспективи мо-
жуть такі риси характеру, як незібраність, 
забудькуватість і деяка легковажність. 
Розчарування підстерігають Козу не че-
рез зовнішні обставини, а за рахунок само-
обману. Люди, народжені в цей рік, схильні 
багато сприймати відповідно до своїх вну-
трішніх уявлень. Зірки рекомендують їм 
керуватися виключно логікою і здоровим 
глуздом, а також прислухатися до думки 
тих, кому вони довіряють.

МАВПА
(Роки народження: 

1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016)

Для заповзятливої і 
спритної Мавпи рік приготував чимало 
сюрпризів. Активність допоможе досягти 
намічених цілей. І якщо вдасться виховати 
в собі постійність, є нагода стати блиску-
чим організатором і керівником грандіоз-
ного проекту, який обернеться великими 
прибутками. Загалом, для Мавпи рік на-
дасть масу унікальних можливостей. Для 
їх реалізації потрібно постаратися макси-
мально сконцентруватися і не відволіка-
тися на дрібниці. Мабуть, найприємніші 
сюрпризи очікують Мавпу в особистому 
житті. Стосунки з обранцем будуть гармо-

нійними. А тим, хто зустріне свою любов, 
слід очікувати стрімкого розвитку стосун-
ків і одруження, яке виявиться дуже щас-
ливим.

ПІВЕНЬ
(Роки народження: 

1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017)

Якщо Півень не втра-
тить своєї захопленості, чуттєвості та 
пристрасті, то з легкістю зможе не тіль-
ки зберегти, а й примножити те, чого вда-
лося домогтися раніше. Бідувати Півне-
ві в 2017 році не доведеться, навіть, на-
впаки, його супроводжуватиме удача. Ке-
рівництво оцінить по достоїнству  вмін-
ня справлятися із завданнями будь-якої 
складності: від вирішення організацій-
них питань - до рутинної роботи. Для під-
вищення самооцінки, вироблення таких 
якостей, як сила волі, наполегливість і ці-
леспрямованість, слід займатися самови-
хованням. Щоб мати підтримку оточую-
чих, необхідно постійно аналізувати ситу-
ації і обставини. 

СОБАКА
(Роки народження: 

1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006)

Врівноваженій і спо-
кійній Собаці господар року забезпечить 
мирне існування. Особливих визначних 
подій не передбачається, зате проблеми, 
які дошкуляли раніше, залишать Собаку в 
спокої назавжди. Цей період буде досить 
звичайним, а переломним він може стати 
за умови, якщо в корені змінити свій сві-
тогляд і переоцінити життєві цінності. В 
основному Собака буде продовжувати за-
йматися справою, яку почала в минуло-
му році. Але астрологи рекомендують не 
відмовлятися від можливості отримати 
додаткову освіту, освоїти нову професію 
і набути безцінного досвіду. Тим більше, 
що для цього є все - час, сили і бажання. 
У сімейних і любовних відносинах Соба-
ка віддасть перевагу деякому затишшю. 
Якщо в її життя ще не прийшла справжня 
любов, вона захоче подумати над тим, яка 
людина їй дійсно потрібна як супутник 
життя. 

СВИНЯ
(Роки народжен-

ня: 1947, 1959, 1971, 
1983,1995, 2007)

Рік приготував безліч 
сюрпризів і несподіванок. Щоб вони були 
приємними, людям цього знаку астрологи 
радять бути впевненими у собі, більш ста-
більними в судженнях і вчинках. Протягом 
всього періоду Свині доведеться пережити 
цілу гаму почуттів, немов прожити неве-
лике життя, схоже на захоплюючий роман. 
Направте свою невгамовну енергію, якою 
вас наділить Півень, в потрібне русло -  на 
розвиток бізнесу, зміцнення стосунків, бу-
дівництво кар’єри. Якщо слідувати цим по-
радам, можна забезпечити собі стабіль-
ний заробіток і навіть здобути популяр-
ність. Особливо це стосується тих, хто за-
ймається творчою, експериментальною та 
науково-дослідницькою діяльністю.

Наш ДеньНаш День 7nday.te.uaÇорі віùують
як швидко час летить - ще 

здавалося б зовсім недавно ми 
святкували Новий 2016 рік, а 
тут вже й 2017 почався. астро-
логи обіцяють, що цей рік 
буде особливим для багатьох 
з нас. Траплятимуться зміни, 
які вплинуть на наше життя... 
і вже від нас залежить, якими 
вони будуть. Недарма півень 
- господар року - птах дово-
лі містичний. він віщує ранок 
після довгої темної ночі. Так 
і наш вогненний півень про-
кукурікає хороші зміни після 
труднощів. Хай буде так!
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– А П’єро вчора був не тут... – 
зауважила Оксана, пробігаючи че-
рез фойє театру. Поглядом заче-
пилася за ляльку в одній із шаф, 
названих “Герої минулих вистав”. 
У цьому солідному театрі (а він 
належав саме до таких), на відмі-
ну від деяких недбайленків, ляль-
ки, що відпрацювали свої ролі на 
сцені, опинялися не в темній ко-
мірчині (може, колись ще знадо-
бляться), а крізь скло вітрин ми-
лували око і малих, і дорослих гля-
дачів. Разом з тим навівали при-
ємні спогади акторам, які свого 
часу працювали з народженими 
фантазією режисера та художни-
ка маленькими створіннями.

Після репетиції, вже не поспі-
шаючи, як зранку, Оксана пере-
коналася: П’єро стоїть справді не 
там, де завжди. Раніше він спо-
глядав Мальвіну з протилежно-
го від неї боку полички: оформ-
лювачі експозиції чомусь виріши-
ли, що краще буде, наперекір ло-
гіці казки, роз’єднати цих небай-
дужих одне одному героїв. Так 
вони й стояли кілька років, відко-
ли спектакль зняли з репертуару, 
розмежовані іншими ляльками. А 
тепер П’єро опинився біля Мальві-
ни. Актрисі, яка “оживляла” цю ге-
роїню, навіть здалося, що й погля-
ди в обох ляльок повеселішали. 
Але ж не міг П’єро сам наблизити-
ся до своєї симпатії! Хтось чомусь 
йому допоміг. Але хто і чому?

Оксані навіть на гадку не спа-
дало, що то зробив живий П’єро. 
Отой самий Тарас, який колись 

грав цю роль. Він, приїхавши вдо-
світа з Києва й очікуючи автобу-
са до свого райцентру, зайшов до 
театру, в якому колись почав ак-
торську кар’єру. Вахтерка впізна-
ла, впустила до приміщення, тут 
він почав роздивлятися портре-
ти митців, більшість із яких знав, 
світлини сцен із вистав, афіші. По-
мітивши новинку – своєрідний 
музей ляльок, зупинився біля них. 
Зауваживши, що П’єро далеченько 
від Мальвіни, навшпиньки підій-
шов до віконечка вахтерки, пере-
конався, що вона дрімає, тихень-
ко відчинив дверцята шафи і пе-
реставив свого героя...

Ніхто, крім Оксани, цього не 
помітив. А її діймала цікавість: хто 
і навіщо? Що за натяк на відоме 
тільки двом? Адже іскри симпатії, 
що пробігали між нею і Тарасом, 
не встигли розгорітися ватрою 
кохання, тож тих несміливих про-
блисків ніхто не зауважив. Тараса 
доля повела до Києва, куди пере-
їхали його батьки, а Оксана зали-
шилася тут, у хоча й овіяному до-
брою славою, але все-таки провін-
ційному театрі. Її заміжжя вияви-
лося невдалим, чоловік так і не 
зрозумів різниці між поцілунка-
ми на сцені й у житті та інших осо-
бливостей акторської професії, і 
через його ревнощі довелося роз-
лучитися. Щось подібне трапило-
ся й у Тарасовій сім’ї, але обоє про 
це знали тільки зі скупих розпові-
дей знайомих.

А зараз Оксану раптом обпе-
кло: може, П’єро переставив Та-

рас? Підбігла до вахтерки, поціка-
вилася, чи він заходив.

– Та був, був уранці хтось із ко-
лишніх наших акторів, уже й не 
пригадую, як звати... – підтверди-
ла добродушна бабуся. – Пустила 
його погрітися, бо ж надворі хо-
лодно, та й не чужий він...

– А не казав, коли ще зайде? – 
нетерпеливилось Оксані.

– Чого не було, того не було... – 
розвела руками вахтерка.

Оксана на мить задумалась. “А, 
що буде, то буде, спроба – не хво-
роба. Дожену – не дожену, а погна-
тися можна. Тим більше, натяк Та-
рас зробив, переставивши ляльку. 
Але ж міг і мій номер телефону за-
питати у вахтерки. Чи посоромив-
ся, чи не хотів зайвого розголо-
су? А, може, й узагалі не думав про 
неї, Оксану, маніпуляції з лялькою 
– звичайна згадка про виставу?”

Повернулася до шафи, ще раз 
поглянула на П’єро і Мальвіну. Так 
хотілося вірити, що зміни у вітри-
ні – не випадковість.

Але як продовжити німий пе-
регук? Залишити записку вахтер-
ці, щоб передала Тарасові, якщо 
він зайде ще раз? Ні, такого аж 
ніяк не можна робити, бо завтра 
про це знатиме весь театр. А що 
як... Так, треба продовжити гру, 
обоє ж усе-таки актори.

Оксана вирвала аркушик із 
блокнота, написала: ‘Мальвіна че-
кає П’єро там, де вони познайоми-

лися, щовечора о десятій...”. Скру-
тила трубочкою і, нишком відчи-
нивши шафу, вклала ляльці під 
руку. “Хто хоче – помітить”, – під-
бадьорила себе надією і пішла в 
дитсадок за донечкою.

Добре, що університет, на теа-
тральному відділенні якого Окса-
на вчилася разом із Тарасом, був 
недалеко від її дому! Два вечори 
прогулювалися біля пам’ятника 
вченому, іменем якого був назва-
ний виш. Там, біля монумента, 
вони з Тарасом познайомилися 
перед творчим конкурсом.

– В-вибачте, – хвилюючись, 
сказав хлопець тоді, запримітив-
ши голубооку білявку, – якби я був 
режисером, ви б зіграли у мене 
Мальвінку...

А Оксана, яка перед цим уже 
чула, як Тарас, ледь-ледь заїкаю-
чись, проникливо читає в гурті 
друзів вірші, не залишилася в бор-
гу:

– А якби режисером була я, то  
віддала б вам роль П’єро...

Обоє розсміялись. Як і ті абіту-
рієнти, котрі були навколо них.

Оксана і Тарас таки втілили на 
сцені образи Мальвіни та П’єро: на 
студентській сцені, згодом і в те-
атрі, куди запросив режисер, ко-
трий займався і викладацькою 
роботою. А потім дороги їхні розі-
йшлися.

...У світлі ліхтарів Оксана від-
далік помітила Тараса.

– П’єро! – не стримала вигуку.
– Мальвінко! – побіг назустріч.
Наступного ранку Оксана при-

йшла в театр на диво першою з 
акторів. У фойє, озирнувшись, чи 
ніхто не бачить її, поклала руку 
ляльки Мальвіни на руку П’єро.

А через кілька тижнів театр 
проводжав Оксану до Києва.

Богдан МЕЛЬНИЧУК.
м. Тернопіль.

Всесвітня 
павутина стала 
уже невід’ємною 

частиною нашого 
життя. Повсякчас 
ми читаємо новини, 
знаходимо інформацію 
для навчання чи роботи, 
замовляємо різні 
послуги, знайомимося і 
спілкуємося. 

У віртуальному світі знахо-
димо однокласників та знайо-
мих, далеких родичів, своє пер-
ше кохання, створюємо навко-
ло себе коло підтримки із нових 
он-лайн друзів, яких часто ідеа-
лізуємо, приписує їм риси, яких 
насправді вони не мають. 

Так і Мар’яна познайомила-
ся з Луїзою в мережі, як то бу-
ває – додала  замітку в блог, лю-
дина відповіла коментарем, сло-
во за слово і подружилися. Нічо-
го надзвичайного, нічого тако-
го, що б могло насторожити чи 
примусити сумніватися у люди-
ні по той бік монітору. Луїза за-
пропонувала дружбу, Мар’яна 
підтвердила. На сторінці італій-
ки багато світлин, на яких вона 
з сім’єю, дітьми, добротний дім, 
сучасне авто. З розповідей но-
вої знайомої зрозуміла, що Луїза 
має українське коріння, звідси і 
мову знає, і традиції шанує. Як 
з’ясувалося, жінки мали багато 
спільних вподобань, тому спіл-
куватися було напрочуд легко. 

«От не розумію, як можна 
прожити на світі тридцять років 
і бути такою наївною?» - Мар’яна 
не могла прийти в себе й досі, не 
могла повірити, що так легко ку-
пилася на розвід звичайних шах-
раїв. Але ж яких! Це мистецтво! 
Це справді треба уміти так обслі-
дувати людину з усіх боків, щоб  
знайти її слабинку, а потім чіт-

ко зіграти на 
цьому. Жін-
ці соромно 
було призна-
тися навіть ко-
мусь із рідних, що втрапи- л а 
в таку халепу. Але мусила розпо-
вісти, щоб убезпечити інших від 
такої ж довірливості. 

Спілкування з Луїзою трива-
ло десь із півроку. Мар’яна вкотре 
перечитувала переписку  й гірко 
посміхалася. Ну ні слова жодного 
кривого, ні зачіпки якоїсь підозрі-
лої! Просто, як сестра рідна! При-
ємні слова підтримки, відверті зі-
знання, вітання зі святами, жіно-
чі таємниці – про що вони лише 
не говорили. І от саме напередод-
ні Різдва від Луїзи надійшов лист, 
в якому вона писала, що має для 
Мар’яни маленький подарунок 
і хоче надіслати його подрузі. За 
словами Луїзи  вони купували си-
нові новий комп’ютер, була дуже 
вигідна акція, тому не роздуму-
ючи купили  подарунок і Мар’яні 
– ультрабук, щоб та могла працю-
вати і згадувала своїх італійських 
друзів. Українка знітилася, це 
було дуже несподівано. Розчуле-
на до сліз, бо дозволити собі ку-
пити таку річ не могла. Що мала 
навзамін? Хутко придумала, но-
чами сиділа вишивала подарунок 
своїй італійській подрузі. 

Було незручно, що чужі люди 
дарують їй таку недешеву річ, 
але Луїза переконувала, що вони 
можуть це собі дозволити. І біль-
ше того – роблять це від усьо-
го серця, тож ніяких 
відмов не прийма-
ють. Луїза повідо-
мила, що подару-
нок відправлять 
міжнародною 
кур`єрською 
е к с п р е с -
д о с т а в к о ю , 

для цього Мар’яні 
потрібно зареєструва-

тися на якомусь сайті, 
створити там свій кабінет, 

щоб мати можливість відсте-
жити вантаж. Українка з таки-
ми тонкощами обізнана не була. 
Тому чітко виконувала усі ін-
струкції подруги.

Дійсно знайшла такий сайт, 
зареєструвалася і далі покроко-
во за інструкцією виконувала усі 
вказівки. Єдине про що попро-
сила Луїза, скинути п’ятсот гри-
вень на рахунок, який буде наді-
сланий на тому ж таки сайті, мо-
тивуючи це необхідністю яко-
гось там збору, доставки і ще яки-
хось нюансів, які простіше зроби-
ти отримувачу. П’ятсот гривень 
для Мар’яни гроші немалі, але не-
зручно ж було людей підставля-
ти. Вони їй он який дорогий по-
дарунок надсилають, а вона буде 
їм голову морочити про те, що до 
зарплати ще півмісяця,  що ліки 
потрібно для хворої мами купи-
ти, що чоботи геть зносилися і 
було б добре до Нового року хоч 
латку поставити. Навіщо це зна-
ти її новим друзям?  Відписала 
Луїзі, що все зробить. І подарунок 
для італійської родини – вишиту 
скатертину також надішле цією 
ж доставкою, щоб зручно. 

Без роздумів скинула гроші. 
Отримала навіть відповідь про 

те, що платіж 
пройшов 

успіш-
но 

й вантаж буде доставлено на її 
адресу найближчим часом. І на 
цьому почалося усе найцікавіше. 
Спочатку Луїза перестала відпо-
відати на її повідомлення. Че-
рез кілька днів зник і зареєстро-
ваний «приватний кабінет» на 
сайті доставки. Служба підтрим-
ки сайту, куди звернулася розгу-
блена Мар’яна, надіслала корот-
ку відповідь, що вони не несуть 
відповідальності за приватну 
переписку, що ніяких вантажів 
на ім’я такого адресата не було. 
Ще кілька днів жінка намагала-
ся знайти хоч якесь пояснення 
тому, що трапилося. Виправдо-
вувала  ситуацію якимись форс-
мажорами, хворобою своєї по-
други  та чим завгодно, тільки 
не тим, що її так безсовісно ки-
нули. Розвели, як дитину.

Кілька днів ходила, мов у 
воду опущена. Потім все ж таки 
вирішила написати Луїзі, чи хто 
б вона там не була. Декілька ра-
зів починала лист і витирала 
усе. Бо якось по-дитячому гнів-
но виходило. Сміх та й годі! Сло-
ва якось знайшлися сама по собі. 

«Дякую тобі, дорога Луїзо, 
що відкрила мені очі на те, яка 
я наївна у своїх тридцять і яка 
беззастережна. Мені не шко-
да тих п’ятсот гривень, думаю, 
вони тобі потрібніші. Адже за 
них я придбала неоціненний 
досвід. Скільки жити буду – 
пам’ятатиму тебе. Нехай тобі Бог 
допомагає!»  

У відповідь отримала смай-
лика з ріжками на голові, який 
реготав, тримаючись за живіт. За 
цим і сторінка Луїзи зникла з  со-
цмережі, ніби й не було  ніколи.

На Різдво Мар’яна застелила 
нову скатертину. Багато від чого 
довелося відмовитися, щоб на-
крити святковий стіл. Якраз тих 

п’ятсот гривень і не зайви-
ми були б. Але подякувала 

Господу, що взяв гріш-
ми, й у своїй молитві за-
мовила слово за свою 
псевдоподругу з дале-

кої країни Намахлян-
дії.

Анжела 
ЛЕВЧЕНКО.
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Струни серця

*      *      *
Неначе свічка, догорає день,
Молодик зорі вивів на забаву,
Лунає мелодійне: 

«дзень – дзелень», -
То коляда крокує величаво.
Вітають люди Господа 

з небес,
Молитва щира лине до Ісуса,
Благають в Нього 

здійснення чудес,
Святу вечерю ставлять 

на обруси.
Дитино Божа, нам прости 

гріхи,
І сили дай, щоб їх не 

повторити,
Даруй Вкраїні волю на віки,
Дай розум нам, 

щоб дар Твій оцінити!
*      *      *

Мороз на троні. Це його пора!
Різдву і він свої дарує квіти.
У парі з вітром 

в них пекуча гра,
Та чи від неї можемо радіти,
Коли в окопах обпікає цвіт
Холодний подих і вогні ворожі,
Боронить від рашистів 

нас і світ
Вкраїнський воїн? 
Колядує кожен,
Бо серця доторкнулося Різдво,
Та помолімось в цей день за 
Солдата!
Щоби його Дитятко берегло,
Додало сили холод подолати,
Прогнати зайдів всіх 

і їм на зло
Здолати біди й оновити душі!
І тим душевним радісним 

теплом
Згасити хлань, 

що тисне у папуші.
Скарби народні й бумеранг – 

зело.
Просімо в Бога перемін, 

бо мусим
В державі нашій 

викорінить зло,
Щоб наше покоління 

краще жило,
Щоб тільки радість 

в душах на Різдво!
*      *      *

На незгасимім вічнім 
циферблаті

З нулями дата сяє вікова,
Ялинка душу зігріває в хаті,
Звучать колядки сонячні 

слова.
І не лякають цифри 

ті строкаті -
Думки ж без віку родить 

голова.
Лише люстерка зморщечки 

зірчаті
Обличчю сіють. 

Осінь підплива,
І горобина хоче нагадати,
Що поспішає старість і дива
Свої із часом схоче диктувати.
Її присплю, бо наміри крилаті
В душі брунькують. 

Завеснять діла,
У Господа лиш ласки 

попрошу я,
Щоб небо мирне, 

світла голова
Були довіку, що життя 

готує…
Мороз гаптує квіти і слова.
Моєї просьби, вірю, Бог почує,
Бо вірю дотепер ще у дива. 

Марія ГУМЕНЮК.

НовелаЕтюд
Недодивлений 
клаптик сну

…Біжиш у казку, зіткану з ди-
тячих мрій, помережану спогада-
ми. Де снігів намело аж до неба. 
Дихає теплом стара піч. Запах сві-
жого хліба втікає у сіни, звідти - 
на подвір’я. 

Тихенько, щоб ніхто не бачив, наби-
раєш у жменьку пшениці для ненасит-
них горобців. Пантруєш через вікно зай-
чатко, яке залишило сліди в садку. Віриш: 
це воно кладе маленькі гостинці під по-
душку…

- Тиснуть морози. На врожай, - каже 
дідо і усміхається душею. 

Дідо схожий на земного святого: до-
брий і сивий. Кожне слово мовить прав-
диво і розважливо. 

- Так-так, - погоджується бабуся. - Дим 
стоїть стовпом - на холоди. 

Здавалося, дими зігрівають зорі і мі-
сяць. 

На покуті, під образом, - житній сніп і 
кутя - для душ і ангелів. Вони прилітають 
уночі. Вкотре обіцяєш собі не спати, аби 
побачити те різдвяне диво. Але очі закри-
ваються під тиху мамину молитву…

…Ранок будить холодний світ. Проки-
даєшся. Казка нечутно залишає оселю, 
забираючи з собою недодивлений клап-
тик сну. Щоб повернутися, коли заболять 
втрати, або засумуєш…

Ольга ЧОРНА.

Назар появився 
у житті Наталі 
несподівано. Завжди 

привітний, усміхнений 
і готовий в потрібну 
хвилину підставити своє 
плече. З ним Наталя 
почувала себе легко і 
невимушено, ніби знала 
його вже багато літ. 

З першої хвилини стосунки між 
ними склалися приятельські. Зу-
стрінуться не раз випадково на ву-
лиці, поговорять про те, про се, і 
цього вистачало Наталі, щоб якось 
осмислити своє теперішнє жит-
тя і збагнути, що для неї іще не все 
втрачене, бо невинний флірт з На-
заром переростав у більш глибоке 
почуття. Назар дивився на неї за-
коханими очима і Наталя відчува-
ла в глибині душі, що скоро він ска-
же їй ті заповітні слова, які вона хо-
тіла від нього почути.

- А, може, цього не буде ніколи? 
– думала Наталя. – І чи вистачить 

мені духу признатися йому, що у 
мене є трирічна донька Галя?

Це тривожило молоду жінку 
найбільше. Їй чомусь здавалося, 
що як тільки вона йому про це зі-
знається, на їхніх стосунках мож-
на буде ставити крапку. Бо зі свого 
гіркого життєвого досвіду Наталя 
знала, багатьом чоловікам, які ви-
являли їй надмірну увагу, потріб-
на була тільки вона, а не її дити-
на, цей «багаж» її минулих любов-
них історій.

Кілька років тому Наталя зако-
халася в одруженого чоловіка, але 
він повернувся у свою сім’ю, а вона, 
на посміх плетух, залишилася з ма-
ленькою дитиною на руках, без 
будь-якої підтримки своїх батьків.

Наталя довго не могла отями-
тися і тепер боялася, щоб це не по-
вторилося знову, бо за характером 
вона була дуже довірливою. За  це 
не раз дорікала їй мама:

– Тебе, доню, – казала вона, – 

може обдурити навіть маленька 
дитина…

Коли стала підростати Галя, На-
таля стикнулася ще з однією про-
блемою.

– А де мій тато? – допитувала-
ся дівчинка.

- Ой, далеко, доню, далеко, – ви-
бріхувала Наталя, хоч знала, що ко-
лись мусить сказати правду. – Твій 
тато у відрядженні, за кордоном…    

 - А чому він так довго не при-
їжджає?

– Бо ще пора не прийшла, – від-
казувала Наталя і тайком від донь-
ки витирала з очей непрохані сльо-
зи.

У неділю вона вмикала теле-
пере дачу «Світ навиворіт», яку вів 
на «1+1» Дмитро Комаров і вони 
обоє з донькою мандрували то Ін-
дією, то Камбоджою чи В’єтнамом, 
у тих країнах, де, за вигадкою На-
талі, мав бути батько Галі.

Наталя іноді щось купляла на 

ринку і казала доньці:
- Це тобі, Галю, тато прислав.
- Тато? – дивувалася донька. – А 

чому він сам не приїжджає?
- А ти чекай його і він колись 

обов’язково приїде…
Наталя говорила «колись», хоч 

знала, що його не буде ніколи.
 Взимку Наталя з донькою по-

любляли прогулюватися міським 
парком. Вони то ліпили зі снігу ве-
личезного сніговика, то годува-
ли горішками непосидющу біло-
чку, яка так прив’язалася до них, що 
брала горішки з рук і чимшвидше 
втікала подалі, щоб поласувати на 
самоті.

- Яка вона хитрюща! – сміяла-
ся радісно Галя. – Коли прибіжить 
ще раз, то я сама, мамо, дам їй го-
рішок…

- Та ось ви де! – несподівано по-
чувся голос поряд. Наталя оторо-
піло оглянулася назад. Перед нею 
стояв Назар і весело посміхався.

- Мамо, це тато? – вигукну-
ла Галя  і перш ніж Наталя встигла 
щось сказати, кинулася до Назара і 
пригорнулася до його ніг. – Ти по-
вернувся, татку?

- Так, доню, – мовив Назар і взяв 
дитя на руки.

- Ти більше ніколи не поїдеш 
від нас? – радісно допитувалася ді-
вчинка.

- Ні, доню! – відповів він звору-
шено. – Я буду тепер завжди з вами.

Назар поцілував дівчинку і за-
кружляв з нею в радісному танці. 
Наталя дивилася на них і по її що-
ках текли сльози.

- Ти чому плачеш, мамо? – спи-
тала донька. – Тато тепер буде за-
вжди з нами. Правда, татку?

- Так, доню, – мовив Назар. – То 
йдемо додому? 

Вони йшли алеєю, а їм вслід ди-
вилася руденька білочка. Вона об-
хопила лапками горішок, який за-
лишила їй на стежці Галя і розлу-
щувала його своїми гострими зуб-
ками…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: учасниці зразкового фольклорного 
ансамблю “Юськівчанка” Юськовецького сільського будинку культури 
Ірина Василишина і Сніжана Кузьменюк (керівник Володимир Лапощук).

гніздечкоСімейне

«Юськівчанку» на селі
Знають старші і малі.

Гарно виграють дівчата –
Ця мелодія крилата

Понад краєм пропливає,
Серця й душі звеселяє.

Невигадана історія

Дорослі ігри 
маленьких ляльок

Життєві сюжети

Ти повернувся, татку?

на РіздвоПодарунок 
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Новини біатлону
Юлія Джима вдруге потрапи-

ла у квіткову церемонію у біат-
лонному сезоні-2016/17.

У гонці з масовим стартом у 
німецькому Обергофі вона фіні-
шувала п’ятою.

Юлія не дуже вдало розпоча-
ла гонку, припустившись одно-
го промаху на першій стрільбі, 
але надалі відвойовувала пози-
ції, незважаючи на дві незакри-
ті мішені під час третього вог-
невого рубежу. Останню стріль-
бу Джима пройшла чисто, вий-
шовши на останнє коло шостою. 
На фініші вона вела боротьбу за 
четверте місце. Проте, випере-
дивши Франциску Гільдебранд, 
українка пропустила вперед Га-
ліну Вішнєвскую.

Щодо Олени Підгрушної, то 
тернополянка задовольнилася 
16-м місцем. А перемогу знову 
здобула Габріела Коукалова. 

Гонка з масовим стартом на 
етапі Кубка світу у Німеччині не-
вдало склалася і для українців. 
Сергію Семенову, Володимиру 
Семакову та Дмитру Підручному 
не вистачило як швидкості, так і 
прицільної стрільби.

Семаков протягом трьох кіл 
ще тримався у двадцятці, але 
промах на останньому вогнево-
му рубежі відкинув його до аут-
сайдерів. На останньому колі Во-
лодимира випередив навіть Се-
менов, який мав більше штраф-
них кіл.

За підсумками четвертого 
етапу Кубка світу з біатлону в 
Обергофі відбулися зміни в за-
гальному заліку спортсменів. На 
4 сходинки покращила свої ре-
зультати, у порівнянні із попе-
реднім етапом, Юлія Джима – 11 
місце. На шість позицій прогре-
сувала Олена Підгрушна – 21 схо-
динка. Ірина Варвинець має 38-й 
результат, Юлія Журавок - 57-й, 
Анастасія Меркушина - 61-й, Яна 
Бондар - 63-й.

У чоловіків кращим став Сер-
гій Семенов, котрий піднявся на 
три позиції і перебуває на 24 міс-
ці.  За ним - Дмитро Підручний, 
котрий пропустив більшу час-
тину четвертого етапу, – 25 міс-
це. Артем Прима знаходиться на 
33-й сходинці, Володимир Сєма-
ков -  45-й, Віталій Кільчицький 
- 49-й.

Лідерство у жінок та чоловіків 
зберігають чешка Габріела Коу-
калова і француз Мартен Фуркад.

1. іван ШКваРЛО - Заслужений майстер спор-
ту з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП, 
чемпіон Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;

2. андрій аНДРіЇШИН - Заслужений майстер 
спорту з лижних перегонів серед спортсменів з 
вадами слуху, призер чемпіонатів України з лиж-
них перегонів;

3. Богдан БаДЛО - Заслужений майстер спор-
ту з футболу серед спортсменів з вадами зору;

4. Марія КОРНійЧУК - майстер спорту з бо-
ротьби дзюдо серед спортсменів з вадами слуху;

5. Ольга ЗаЗУЛяК - майстер спорту України з 
легкої атлетики серед спортсменів з вадами слу-
ху, призерка чемпіонатів України з легкої атлети-
ки;

6. Тарас РаДЬ – кандидат у майстри спорту з 
лижних гонок (біатлон) серед спортсменів з ура-

женням опорно-рухового апарату, учасник етапів 
Кубка світу з лижних гонок (біатлон);

7. василь гОРОБецЬ - кандидат у майстри 
спорту з пауерліфтингу, дзюдо серед спортсме-
нів з вадами зору, багаторазовий чемпіон, призер 
чемпіонатів України з пауерліфтингу, дзюдо, лег-
кої атлетики, амрестлінгу;

8. Наталія ОЛійНИК - чемпіонка, рекордсмен-
ка чемпіонатів України з пауерліфтингу та при-
зерка з боротьби дзюдо серед спортсменів з вада-
ми зору;

9. Руслана МУРавСЬКа - кандидат в майстри 
спорту з легкої атлетики серед спортсменів з ва-
дами слуху, чемпіонка України з легкої атлетики;

10. Сергій вОЛОХаТИй - кандидат в майстри 
спорту з легкої атлетики серед спортсменів з ва-
дами ВРФР, чемпіон України з легкої атлетики.

Ломаченко нокаутував 
Мартінеса та забрав у нього 
титул чемпіона

Свій перший бій у 2016 році 
Василь Ломаченко був вимуше-
ний проводити у новій катего-
рії (до 59 кг), оскільки у попере-
дній вазі (до 57,2 кг) суперни-
ки від нього банально втікали. 
Дебют вдався на славу – украї-
нець у п’ятому раунді нокауту-
вав чинного чемпіона світу пу-
ерторіканця Романа Мартіне-
са та відібрав у нього титул. До 
речі, світові спортивні видан-
ня визнали нокаут Ломаченка 
найкращим, а самого українця 
- боксером року. 

Усик переміг гловацкі та 
став чемпіоном світу

Олександр Усик, попри ста-
тус претендента на чемпіон-
ський пояс WBO, їхав до Гдан-
ська на поєдинок проти воло-
даря титулу поляка Кшиштофа 
Гловацкі у статусі фаворита. Ці 
сподівання українець підтвер-
див та, здобувши чемпіонство 
у першій важкій вазі у десято-
му поєдинку серед профі, побив 
рекорд легендарного амери-
канця Евандера Холіфілда.

жіноча збірна України ви-
грала естафету на Кубку світу 
з біатлону

На початку 2016 року жі-
ноча збірна України з біатлону 
не помічала суперниць на сво-
єму шляху. На етапах Кубка сві-
ту наші спортсменки зібрали 
повний комплект нагород в ес-
тафеті. Найяскравішу перемо-

гу команда здобула у січні у Ру-
польдингу, де Олена Підгрушна 
вирвала золото на останніх ме-
трах дистанції у німкені Лаури 
Дальмайєр.

Семенов виборов «бронзу» 
Чемпіонату світу з біатлону

На Чемпіонаті світу-2016 у 
Холменколлені від Сергія Семе-
нова чекали успіхів у його ко-
ронній дисципліні – індивіду-
альній гонці на 20 км. Але укра-
їнець на цій дистанції виступив 
невдало. Проте він здивував 
усіх у спринті, де виграв брон-
зу, яка виявилася лише другою 
особистою нагородою в історії 
українського чоловічого біат-
лону.

“Динамо” та “Шахтар” вла-
штували неймовірне зимове 
дербі

Від призначеного на 12 
грудня матчу чемпіонату груд-
ня між “Динамо” та “Шахтарем” 
глядачі чекали нудного “зимо-
вого” футболу. Але команди не-
сподівано видали у Києві на за-
сніженому полі “Олімпійського” 
кращий матч сезону зі зливою 
голів та двома червоними карт-
ками. Донеччани перемогли 4:3 
та відірвалися від киян на 13 
очок, фактично гарантувавши 
собі золоті нагороди.

Збірна України здобула 
першу перемогу під керівни-
цтвом Шевченка

Після проваленого Євро-
2016, зміни на краще в грі збір-
ної України з футболу стали по-
мітні одразу після призначен-
ня на посаду головного тренера 
Андрія Шевченка. Але виграти 
у Ісландії та Туреччини україн-
ці не змогли. Проте, після нічи-
їх, прийшли й перемоги – пер-
шою для Шевченка-тренера 
була звитяга у матчі проти збір-

ної Косово.
“Шахтар” достроково вий-

шов до плей-офф ЛЄ
Восени “Шахтар” став най-

кращою командою групово-
го раунду Ліги Європи. У сво-
їй групі гірники виграли у ту-
рецького “Коньяспору”, бель-
гійського “Гента” та португаль-
ської “Браги” усі шість матчів та 
з 21 голом є найрезультативні-
шою командою турніру. Путів-
ку до 1/16 фіналу “Шахтар” здо-
був достроково - у четверто-
му турі, розгромивши на виїзді 
“Гент” – 5:3.

Золота вправа верняєва 
на брусах у Ріо

Олег Верняєв їхав на Олім-
піаду-2016 за золотою нагоро-
дою. У багатоборстві українець 
не зумів випередити японця 
Кохеї Утімуру і задовольнився 
«сріблом». Проте у своїй корон-
ній вправі на брусах Верняєв не 
схибив і таки здобув жадану зо-
лоту медаль.

переможний заїзд каноїс-
та Чебана на Олімпіаді-2016

Для Юрія Чебана події на 
Олімпіаді розгорталися драма-
тично. Через недбальство суд-
дів українця спочатку не вклю-
чили до учасників фінального 
заїзду. Проте, помилку врешті 
виправили, а Чебан вийшов на 
вирішальний старт розлюче-
ним і не залишив суперникам 

шансів на «золото».
Куліш приніс Україні пер-

шу нагороду в Ріо

Українським вболівальни-
кам довелося чекати на першу 
нагороду Олімпіади-2016 чо-
тири дні. Медальне “проклят-
тя” 8 серпня зняв Сергій Куліш, 
який здобув «срібло» у стрільбі 
з пневматичної гвинтівки.

Збірна України з баскетбо-
лу перемогла чинних чемпіо-
нок Європи

Жіноча збірна України з бас-
кетболу створила головну сен-
сацію відбіркового турніру Єв-
робаскету-2017. Вона двічі пе-
ремогла чинних чемпіонок Єв-
ропи із Сербії та вийшла до фі-
нальної частини з першого міс-
ця у групі. Це автоматично по-
ставило команду у ранг фаво-
риток континентальної першо-
сті.

ганна Різатдінова здобу-
ла олімпійську «бронзу» у ху-
дожній гімнастиці

Ганна Різатдінова впро-
довж кількох поспіль років пе-
ред Олімпіадою своїми виступа-
ми доводила, що їй до снаги спе-
речатися за найвищі місця з лі-
дерами світової художньої гім-
настики – росіянками. Проте у 
Ріо на боці останніх виявилися 
судді, які оцінили виступ україн-
ки лише на «бронзу». Однак, за 
Різатдіновою залишилися гля-
дацькі симпатії, тому ця нагоро-
да виявилася на вагу «золота». 

Êраùі спортсмени-інваліди Тернопільùини
Десятку кращих спортсменів-інвалідів за підсумками 2016 

року визначив Тернопільський регіональний центр «Інваспорт». 

Ñпортивні події, які запам’ятаються надовго

Арена
півзахисник “Дні-

пра” і збірної України 
Руслан Ротань отри-
мав “Кришталевий 
м’яч” від газети “Укра-
їнський футбол”. Його 
визнано гравцем року 
серед футболістів з 
українськими паспор-
тами. Ротань випере-
див голкіпера “Шахта-
ря” Андрія П’ятова і лі-
дера “Динамо” Андрія 
Ярмоленка.

ФіФа оголосило про розширення кількості учасників фі-
нальної частини Чемпіонату світу з 32 до 48 збірних, почина-
ючи з 2026 року. Остаточний формат Чемпіонату визначиться у 
березні, але очікують, що у фінальному турнірі буде 16 груп по 
три збірних. Дві кращі з кожної групи вийдуть у плей-офф. Пе-
редбачається, що від Європи у світовій першості братиме участь 
16 збірних.



№2 (186) / 11 січня-16 січня 2017 р. 11Ãàðí³ â³ñò³ Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Неймовірне видовище мають 
можливість споглядати 
мешканці Тернопільщини. 

Через аномально теплу погоду 
зграї лебедів залишилися 
зимувати у нашому краї. Кілька 
сотень птахів оселилися на річках 
Дністер та Збруч.

 Фахівці запевняють, що такі масові 
скупчення пернатих взимку спостеріга-
ють вперше. Місцеві жителі почали під-
годовувати лебедів.  Про це неодноразово 
з’являлися повідомлення у соцмережах. 

«Ці красиві птахи зачаровують сво-
єю величчю і поважністю. За дивною по-
милкою природи залишились зимува-
ти на Збручі, в Скалі (в районі млина). Не 
полінуйтесь, погодуйте їх, хто може», - 
пише у Фейсбуці Ірина Залеська із Скали-
Подільської та ділиться неймовірними 
фото. 

Михайло і Наталя Збрицькі працюють 
на млині неподалік водойми. Розповіда-
ють, зимівля лебедів – надзвичайно кра-
сиве видовище.  

-  Зараз на Збручі їх зібралося близь-
ко шістдесяти, - розповідає пані Наталя. – 
Поки не почалися холоди, то вони втікали 
від людей. А от,  як випав сніг і почалися 
морози, то почали голодувати. Тепер, як 
приносимо їжу, вони припливають доволі 
близько. Всі містяни об’єдналися, щоб до-
помогти птахам. Адже на день їм потрібно 
3-4 відра зерна. Окрім того, люди ще при-
носять хліб та інші ласощі. Ми сиплемо 
їжу на лід, а вони вже звідти її збирають. 
Зараз птахи стали значно жвавіші, аніж 
кілька днів тому – плавають, купаються, 
пірнають. Важко передати словами, яке 
це красиве видовище. Лебеді – надзви-

чайно гарні птахи, тож побачити і погоду-
вати їх з кожним днем приїздить все біль-
ше людей. 

Місцеві екологи пояснюють, що при-
чиною масової зимівлі птахів є кліматич-
ні зміни. Зокрема, йдеться про підвищен-
ня середньої температури повітря, зна-
чно тепліші, ніж у минулому, осінь і зиму. 

Заступник начальника управління - 
начальник відділу екомережі, природ-
них ресурсів, екомоніторингу та зв’язків 
з громадськістю Ігор П’ятківський пояс-
нює, лебеді легко переносять холод у во-
доймах, які не замерзають. Тривалий час 
можуть не рухатися або ж переміщаються 
зовсім повільно, щоб не витрачати енер-
гію. В природі вони харчуються водними 
рослинами, водоростями, травою, іноді 
молюсками, хробаками або навіть жаба-
ми. Звичайно, при масовому скупченні і 
тривалому перебуванні на одному місці, у 
птахів значно зменшується кормова база. 

Тоді їм потрібна допомога. 
- З грудня 2016 року на Дністрі у 

межах Борщівського району спостеріга-
ється унікальне природне явище – скуп-
чення близько 300 особин лебедів, - додає 
Ігор П’ятківський. -  Жителі прибережних 
сіл підгодовують цих прибульців і дуже 
турбуються з приводу їх охорони від бра-
коньєрів чи безпритульних собак. Управ-
ління екології та природних ресурсів об-
лдержадміністрації звернулося до облас-
ної та районної організацій Українського 
товариства мисливців та рибалок в облас-
ті щодо захисту цих птахів силами місце-
вих мисливців. Також закликало до співп-
раці рятувальників. Одночасно просимо 
розумно оберігати цих красенів, у жодно-
му разі не намагатися переселяти їх у те-
плі приміщення, бо така надмірна турбо-
та тільки зашкодить. Це слід робити у ви-
падках поранення чи примерзання птахів 
до льоду. Після визволення з льодового 

полону кінцівки птаха потрібно занурити 
в холодну воду. Коли ж вилікуєте, відпус-
тіть їх знову у дику природу. 

Загалом, науковці вважають, що лю-
дям потрібно підгодовувати лебедів лише 
в екстремальних умовах. Також не варто 
зловживати хлібом і печивом, адже це не-
типова їжа для птахів. Краще використо-
вувати зерно.  Коли ж потепліє, взагалі не 
варто цього робити, адже птахи звикають 
до людей і їх постійної турботи, і це зни-
жує рівень їх виживання у природі. 

Та поки лютує зима, екологи заклика-
ють мешканців Тернопільщини турбува-
тися про лебедів, а  також скористатися 
чудовою нагодою побачи-
ти масові скупчення пре-
красних і гордих птахів. 

Найбільша шопка в Україні розташована у церкві 
святого Апостола Петра, що на вулиці Володимира Ве-
ликого. Це визнання вона виборює декілька років по-
спіль і щоразу стає ще більшою та поповнюється оригі-
нальними елементами. Офіційне відкриття шопки від-
булося під час нічної Служби Божої з 6 на 7 січня. Саме 
тоді й «ожили» рухомі фігури святині. 

- Цьогорічна шопка має тему «Родина», - розповідає 
настоятель монастиря Різдва Пресвятої Богородиці в 
Тернополі о. Юстиніан Городечний. - У ній представлені 

Пресвята Родина, родина святих України, чернеча роди-
на, українська родина. Цією темою хочемо показати, що 
родина є найціннішим скарбом світу цього, власне тому, 
що в Ній народився Богочоловік і тим самим освятив її, 
надав їй особливий статус. У час, коли злі сили намага-
ються розмити і підірвати спільноту сім’ї, через гендер-
ну політику чи популяризацію одностатевих зв’язків, 
захист родини є першочерговою справою. Родину захи-
щає сам Христос, народившись в ній.

Щороку доповнюють вертеп новими деталями. Ниніш-

ня експозиція завширшки 50 і заввишки 20 метрів. Є в шоп-
ці спільнота тваринок, живі пташки, фігурки свинок, ове-
чок, козенят. Також присутні рухомі елементи - карусель, 
човник, поїзд, вогник, ангели, царі, святі. Все це є образом 
Всесвіту, з яким з’єднався Бог через своє народження.

Щороку, щоб побачити шопку і помолитися новона-
родженому Ісусику, до храму приїздять тисячі тернопо-
лян і гостей міста.   

Церква відчинена з 7.00 до 19.30.
Юля ТОМЧИШИН.

РОЗПОРЯДОК АДОРАЦІЙ БОЖОГО ДИТЯТКА ПРИ ВЕРТЕПІ
14 січня   16.00 —   Адорація для Дітей
15 січня   13.00 —   XVII Фестиваль вертепів міста Тернополя 
15 січня   16.00 —   Адорація для чоловіків парафії
21 січня   13.00 —   Фестиваль хорів «Возвеселімся всі разом нині»
22 січня  16.00 —   Адорація молодіжних спільнот парафії, сту-
дентів і вчителів
29 січня   16.00 —   Адорація для Братств Матері Божої Неустан-
ної Помочі, Матері Божої Параманної
5 лютого  16.00 —   Адорація для групи Матері в молитві
5 лютого  18.00 —   Адорація (Служба Божа і Свята Тайна Єлеопо-
мазання)  для хворих і старших
12 лютого  16.00 —   Адорація для ІІІ Чину Св. Франциска
15 лютого   16.00 —   Адорація для парафіян церкви св. Петра

Íàéá³ëüøà øîïêà â Óêðà¿í³ îæèëà â Òåðíîïîë³

Óí³êàëüíà ñâÿòèíÿ öüîãîð³÷ ïðèñâÿ÷åíà ðîäèí³

Íà Òåðíîï³ëë³ çèìóþòü 
ñîòí³ ëåáåä³â

Горді  птахи  знайшли  притулок  у  водах  Збруча  і  Дністра

Юля 
ТОМЧИШИН.

nday.te.ua
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Салат з перепелиними 
яйцями

пОТРіБНО: 15 перепелиних яєць, 10-
15 шт. помідорів чері, 6-10 шт. кульок мо-
царели (залежно від розмірів), салатна су-
міш.

ДЛя ЗапРавКИ: 100 г майонезу, 50 мл 
оливкової олії, лимонний сік або оцет з во-
дою – за смаком, 0,5 ст. л. цукру, гірчиця, 
сіль, приправи (перець, базилік, орегано і 
т.п.)

пРИгОТУваННя: відварити перепе-
лині яйця, очистити, розрізати навпіл. По-
мідори чері та моцарелу розрізати залеж-
но від їх розмірів. Якщо кульки моцаре-
ли невеличкі, дуже гарно буде виглядати, 
якщо їх покласти цілими.

Заправку готувати на свій смак, для 
цього змішуємо майонез, гірчицю, олію, 
лимонний сік або оцет, сіль, цукор, припра-
ви. Можна її приготувати і без майонезу. 

На тарілку викласти салатну суміш. 
Якщо маєте цілі листки салату, то не ріж-
те його ножем, а порвіть руками. Зверху на 
салат викласти вперемішку помідори-чері, 
порізані навпіл яйця та моцарелу. Полити 
все заправкою.
Салат з квасолею, 
телятиною і сухариками  

пОТРіБНО: 300 г консервованої або ва-
реної квасолі, 400 г телятини, 200 г огірків, 
150 г батона, 3 зубці часнику, 5 ст. л. олії, 
майонез, сіль

пРИгОТУваННя: м’ясо відварити та 
порізати на шматки. Огірки порізати со-
ломкою. Батон порізати кубиками. Зміша-
ти квасолю, м’ясо та огірки. Можна додати 
трохи цибулі, тонко нарізаної півкільцями. 
Заправити майонезом. Олію змішати з час-
ником, пропущеним через часникодавку і 
посмажити на ній сухарики до золотистого 
кольору. Сухарики мають стати хрумкими. 
Додайте їх наприкінці готування до салату.
Салат з мідіями та ківі

пОТРіБНО: 5-6 помідорів чері, 1 огі-
рок, 3 ківі, 200 г мідій в олії, сіль, суміш пер-
ців, італійські трави за смаком, 1- 1,5 ст. л. 
оливкової олії, 10-15 г сиру камамбер (для 
прикраси). 

пРИгОТУваННя: помідори порізати 
половинками або четвертинками (якщо 
крупні). Огірок розрізати вздовж і поло-
винки нарізати не тонкими шматочками.

Ківі почистити, розрізати на дві части-
ни, половинки порізати не тонкими шма-
точками. Додати мідії, але без олії. Додати 
сіль, спеції, оливкову олію.

Обережно перемішати. Викласти в са-
латницю та прикрасити шматочками ка-
мамберу.

Салат з тунцем
пОТРіБНО: 1 банка консервованого 

тунця, 1 помідор, 2 яйця, 1 б маслин, 100 г 
сиру фета, 3-4 листки салату, 1ст. л оливко-
вої олії, петрушка, сіль, перець за смаком, 
лимонний сік

ДЛя СОУСУ: 2 ст. л. гірчиці, 1 зуб. часни-
ку, 2 ст. л. бальзамічного оцту,5 ст. л. олив-
кової олії, сіль.

пРИгОТУваННя: яйця зварити, нарі-
зати. Помідор, тунець, фету та петрушку 
порізати, листя салату порвати руками на 
маленькі шматочки. Додати маслини. По-
солити, поперчити, заправити олією та ли-
монним соком.

Для соусу, все змішуємо в окремій посу-
дині, збиваємо. Поливаємо ним салат.
Салат з печерицями 
та куркою з бальзамічною 
заправкою

пОТРіБНО: 1 варена куряча грудка, 
1 болгарський перець, 100 г свіжих пече-
риць, ¼ шт. червоної цибулі, 1 уп. салатно-
го міксу, сіль, чорний перець до смаку. 

ЗапРавКа: 2 ст. л. бальзамічного оцту, 
1 ст. л води, 1 ст. л. олії, 0,5 ч. л. цукру, сіль, 
чорний перець до смаку.

пРИгОТУваННя: гриби помити, ве-
ликі нарізати пластинками, посолити і по-
перчити, обсмажити на олії 5-7 хвилин.

Приготувати бальзамічну заправку. 
Червону цибулю нарізати тонко, солодкий 
перець соломкою або кільцями. Переміша-
ти все з салатним міксом.

Курячі грудки відварити, або запекти 
із спеціями, нарізати соломкою. Розклас-
ти по тарілках салатний мікс з овочами, 
зверху шматочки курятини, гриби. Полити 
приготовленою заправкою. 
Салат «Захоплення»

пОТРіБНО: 200 г копченої курки, 2 
яйця, 0.5 банки консервованої кукурудзи, 
120 г твердого сиру, 3 помідори, 1 зуб. час-
нику, майонез - за смаком, зелена цибуля. 

пРИгОТУваННя: копчену грудку, по-
мідори і варені яйця порізати кубиками. 
Сир натерти на грубу тертку. Зелену цибу-
лю порізати.

Салат викладати шарами: 1) 
грудка+тоненька сітка з майонезу; 2) куку-
рудза; 3) помідор+сітка з майонезу; 4) зе-
лена цибуля; 5) яйце+сітка з майонезу; 6) 
сир.
Салат з індичкою

пОТРіБНО: 200 г салат мікс (суміш різ-
них салатів), можна салат “айсберг”, 1 сві-
жий помідор, 1 свіжий огірок, 1 перець 
болгарський, 250 г філе індика

ДЛя СОУСУ: 1 ст. л. меду натурального, 
1 ст. л. лимонного соку, 3 ст. л. соєвого соу-
су, 2 ст. л. води, 0, 5 ч. л. крохмалю, кунжут 
для посипки. 

пРИгОТУваННя: індиче філе натерти 
приправами, сіллю і перцем. Підсмажити 

на сковороді до готовності, потім порізати 
на шматочки. В невеличку посудину влити 
воду, в неї покласти мед і розтопити на не-
великому вогні. Коли мед розтопиться - до-
дати соєвий соус, лимонний сік і крохмаль. 
Помішуючи,  довести до загустіння. Якщо 
соус вийде надто густим, його можна роз-
вести водою. Соус має бути ледь загущеним.

На тарілку викладаємо салат. В хаотич-
ному порядку викладаємо на нього порі-
заний помідор, огірок і перець. Зверху по-
різане індиче філе і поливаємо все соусом. 
Посипаємо кунжутом і чудовий незвичай-
ний і смачний салатик готовий.
Салат з авокадо

пОТРіБНО: 1 авокадо, 1 помідор, 100 г 
бринзи, 1 мандарин, 1 ст. л. грецьких горі-
хів, сіль та перець до смаку, 2 ст. л. кукуру-
дзяної олії, 1 ст. л. лимонного соку 

пРИгОТУваННя: авокадо вибрати спі-
ле (при натисканні на шкірку, робляться 
вм’ятинки). Розрізати його навпіл, вийня-
ти кісточку, та маленькою ложкою вибра-
ти м’якоть. В результаті в нас залишиться 
2 човника, в яких можна подати порційно 
салат. Помідор та бринзу порізати кубика-
ми, додати до авокадо, мандарин почисти-
ти, та кожну дольку розрізати навпіл, го-
ріхи подрібнити. З олії, лимонного соку та 
спецій зробити заправку і полити нею са-
лат. Перемішати. Олію можна також вико-
ристати оливкову або соняшникову. 
Салат «Цезар»

пОТРіБНО: 1 пучок салату, 2 яйця, 250 
- 300 г курки, половинка батона білого,  3 
зуб. часнику, 40-50 г сиру пармезан, 2 ст. л. 
лимонного соку, 1 ч. л. оцту, 5 ст. л. оливко-
вої олії,  2 ч. л. гірчиці, сіль, перець.

пРИгОТУваННя: 1 зубчик часнику 
дрібно нарізати або пропустити через час-
никодавку. Зробити суміш, яка буде по-
трібна для сухариків. Для цього переміша-
ти 5 ст. ложок оливкової олії і подрібнений 
часник і залишити (нехай настоїться) на 
півгодини.

Зробити соус: жовтки ретельно роз-
терти з гірчицею, додати видавлений час-
ник і перемішати. Потім додати сік лимо-
на, оцет, оливкову олію. Ретельно перемі-
шати. Залишити на деякий час, щоб соус 
настоявся. Краще поставити його в холо-
дильник.

Далі приготувати сухарики. Для цього 
хліб нарізати кубиками. Краще брати злег-
ка підсушений або вчорашній хліб. Обсма-
жити хлібні кубики на олії з часником до 
появи золотистої скоринки, на добре розі-
грітій сковороді, постійно помішуючи.

Курку порізати на шматочки, краще ку-
биком, посолити, поперчити і обсмажити. 
Сир пармезан натерти на крупній тертці. 
Промите і сухе листя салату порвати і ви-
класти на дно тарілки. На салат викласти 
готові сухарики і курку, заправити соусом 
(можна не перемішувати) і посипати звер-
ху сиром.

Салат «Цезар» краще подавати на стіл 
відразу, щоб сухарики не розм’якли і він 
не втратив свій первинний смак і аромат. 
Можна прикрасити салат часточками яєць 
або помідорами чері. Цей салат чудово пі-
дійде як для святкового, так і для повсяк-
денного столу.
 Салат з грибами і капустою

пОТРіБНО: 200 г сушених грибів, 
200 г квашеної капусти, 200 г картоплі, 1 
цибулина, 2 зуб. часнику, рослинна олія 
для смаження, кунжутна олія за смаком, 
соєвий соус і зелень за смаком.

Приготування: картоплю помити, по-
класти в каструлю і залити водою так, щоб 
вона покривала овочі на півсантиметра.  
Відварити картоплю на невеликому вогні 
до готовності. Охолодити.

Сушені гриби вимочити і обсмажити на 
олії. Додати до грибів соєвий соус, подріб-
нену зелень і часник.

Картоплю порізати невеликими куби-
ками, змішати з капустою, грибами і порі-
заною півкільцями цибулею. Перед пода-
чею на стіл полити салат кунжутною олі-
єю і посипати порізаною зеленню.

 Оселедець по-новому
пОТРіБНО: 300 г засоленого оселедця, 

1 червона цибулина, 100 г маринованих 
огірків-корнішонів, 1 болгарський  перець,  
3 листки салату, 1 лимон, зелень, сіль та пе-
рець за смаком.

пРИгОТУваННя: на блюдо викласти 
листя салату, збризнути лимоном.

Оселедець порізати на шматки. Цибу-
лю нарізати кільцями, корнішони на кру-
жечки, перець – маленькими кубиками. Зе-
лень подрібнити.

Поєднати ці інгредієнти між собою, за 
бажанням посолити і поперчити.
Салат «Корейська курка»

пОТРіБНО: 2 курячих філе, 300 г сві-
жої капусти, 200 г моркви по-корейськи, 
зелень кропу і петрушки, 3 ст. л. майонезу, 
сіль, перець до смаку.

пРИгОТУваННя: куряче філе відвари-
ти, остудити, розібрати на волокна.

Свіжу капусту тонко нашаткувати, 
злегка пом’яти. Зелень промити, обсуши-
ти, подрібнити. З’єднати всі інгредієнти, 
додати моркву по-корейськи, сіль, перець 
за смаком, заправити майонезом, виклас-
ти в салатник.

Ñìà÷í³ ñàëàòè äî 
ñâÿòêîâîãî ñòîëó

Салати, мабуть, найпопулярніша страва. Без них 
не обійдеться жоден святковий стіл. Пропону-
ємо вам різноманітні рецепти салатів, які при-
красять будь-яке застілля
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Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного ко-

льору, випуск – 2013 року, пробіг – 13 ти-
сяч кілометрів, у дуже хорошому стані. 
Телефон: (096) 612-06-76, (067) 436-
48-15.

---------------------------
Ділянку під забудову 14,7 га, 650 ме-

трів від центральної дороги (с. Біла Тер-
нопільського району, вул. Дорошенка);

Дачу  у  с. Біла Тернопільського  райо-
ну (на виїзді з Білої в Плотичу з правого 
боку другий ряд),  6 сотих. Телефонува-
ти: 0972951366.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні ро-
боти. Помірні ціни.  

Телефон: (068) 05-70-068, ігор.
---------------------------
Виконання декоративних робіт.  Ав-

торське декорування та індивідуальний 
взірець для погодження фактури і ко-
льору.  Досвід роботи. Гнучкі ціни. 

Безкоштовна консультація. 
інформація за тел.  (067) 98-58-

829.

Декларування-2017
Шановні громадяни! Тернопільська 

об’єднана державна податкова інспекція 
просить усіх, хто упродовж минулого року 
отримав неоподатковувані доходи, пода-
ти до 1 травня декларації про майновий 
стан і доходи.

З цією метою у Центрі обслуговуван-
ні платників фахівці інспекції проводять 
щоденні тренінги та надають практичну 
допомогу щодо заповнення таких декла-
рацій. 

Телефони для довідок: 43 46-10 та 
43-46-46.

відділ організації роботи 
Тернопільської ОДпі.

Професор запитує у студента про 
варіанти проведення реформ в Укра-
їні. Той, подумавши, відповідає:

- Існує два варіанти. Перший - ре-
алістичний: прилетять інопланетя-
ни і наведуть порядок. Другий - фан-
тастичний: керівництво країни пе-
рестане красти і візьметься за ре-
форми.

  
- У Верховній Раді оголосили ві-

йну запізненням і прогулам народ-
них депутатів.

- Є успіхи?
- Програли.

  
- Куме, чули? Українці попросили 

керівника Нацбанку Гонтарєву зро-
бити 1000-гривневі купюри велико-
го розміру

- Навіщо?
- Аби ними було зручніше обкле-

ювати стіни.  
  

Під час прес-конференції Путіна 
лунає телефонний дзвінок:

- Володимире Володимировичу, 
говоріть повільніше, будь ласка, я за-
писую.

- А ви хто?
- Працівник Гаазького суду.

  
- Коханий, як я сьогодні вигля-

даю? 
- Тобі обов’язково кожен день по-

чинати зі скандалу?

Украiнськi 
жарти

.
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Â³òàºìî!
Доброго чоловіка, хорошого бать-

ка, люблячого дідуся
 Василя Васильовича Мудрого 
із с. Плотича Козівського району

з Днем ангела!
Із цим святом щиро Тебе ми вітаєм, 
Гарної долі й здоров’я бажаєм,
У справах – успіхів і процвітання,
І щоб збувалися усі побажання! 
Хай горе минає завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Щоб ніколи не знав Ти втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на радість й добро!
І ще раз здоров’я з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди!

З повагою і любов’ю - дружина галина, сини володимир, 
андрій із сім’ями, онуки Олександр і Олеся.

Â³òàºìî!
Енергійну, добру душею жінку, гарну 

господиню. берегиню сімейного затишку
 Ганну Миколаївну Прайзнер
із с. Йосипівка Козівського району

з 70-річчям!
Бажаю здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття!
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість сміється у домі!
Хай сонце наповнює кожну хвилину,
Від горя хоронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина
На многії і благії літа!
Нехай оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози,
Щасливих сто років зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!

 З любов’ю і повагою - 
сестра поліна іванівна Базар з Козови. 

Â³òàºìî!
Адміністрація фермерського господарства 
«Вікторія-92» та колектив  щиро вітають 

своїх працівників - іменників січня:
Михайла Степановича Починка, 

Федора Ярославовича Головацького, 
Віталія Богдановича Кривокульського, 

Петра Івановича Пеляка
з Днем народження!

Хай спокій та мир зігрівають оселю,
І грає здоров’я, як добре вино,
Будьте завжди ви щасливі й веселі,
Життя бережіть, бо єдине воно.
Нехай вам усюди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай удача і друзі не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

Â³òàºìî!
Директора Почаївсько-
го психоневрологічного 
будинку-інтернату, За-
служеного працівника 

соціальної сфери України 
Василя Антоновича Миська

 з Днем ангела!
Хай міцніє наша дружба,
Хай легкою буде служба – 
Ваша праця для людей!
Щастя, успіхів, ідей,
І достатку, і любові!
Будьте Ви завжди здорові,
Залишайтесь з «Нашим ДНЕМ»!
З Новим роком! З Василем!

З повагою – колектив «Нашого ДНя»

Â³òàºìî!
Найкращу маму, люблячу бабусю, 

добру сваху і сестру, хорошу людину
Любов Федорівну Машнєву 

із с. Кривчики Збаразького району
з чудовим ювілеєм!

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони - як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни в першій скрипці.
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя рясніє буйним цвітом
І  День народження приходить знов і знов,
Господь дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Нехай крізь сніг проб’ється весноцвіт,
І збудуться найкращі мрії, 
І доля посилає многа літ,
Добра, бадьорості, спокою і надії!

З повагою і любов’ю – мама, дочка Оксана, зять Юрій, 
онуки вероніка, Олександр, Євгенія, сваха Катерина,

 сестра Світлана, брат віталій з сім’ями.   

У справах – успіхів і процвітання,У справах – успіхів і процвітання,

А щастя приходить і ллється рікою!

з чудовим ювілеєм!з чудовим ювілеєм!

Вони – як тонкі струни в першій скрипці.Вони – як тонкі струни в першій скрипці.

І  День народження приходить знов і знов,І  День народження приходить знов і знов,

Â³òàºìî!
Нашого щирого перед-

платника, отамана Збо-
рівської козацької Січі 

Тараса Богдановича 
Лобура

з 70-річчям!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм!
Світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Творчого вогника, віри й наснаги,
Душевного спокою і людської поваги.
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Нехай Вам довіку щасливо живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Щоб сонячний настрій у серці не згас
І щедра доля усміхалась не раз!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З повагою – колектив цвпЗ Зборів-1.

ГОРОСКОП
З 11 по 17 січня
Овен
Можливо, у вас буде стимул бра-
тися не за всі справи, проте, за 
що ви візьметеся, буде для вас 
дійсно важливим. У вас буде час 
розставити пріоритети.
Телець 
Прислухайтеся до своєї інтуїції, 
вона нiколи вас не пiдводила. 
Сприятливий час для грошових 
вкладень та інвестицій.
Близнюки 
Цей перiод підходить для веден-
ня самостійного бізнесу, участі 
в громадських заходах і для за-
нять спортом. Удача на вашому 
боці, тому беріться за втілення 
своїх планів і мрій. 
Рак 
Тиждень дуже вдалий для тих, 
чия робота пов’язана з розумо-
вою працею. Зірки обіцяють по-
силення інтелектуальної ак-
тивності та підвищену працез-
датність.

Лев 
Не зайвим буде запам’ятати 
або записати всі ідеї, які спа-
дуть вам на думку. Вони мо-
жуть виявитися досить цін-
ними та корисними. Вдали-
ми будуть діловi та фінансовi 
операцiї. З близькими пану-
ватиме розуміння та гармо-
нія. 
Діва 
Сміливо беріться за нові справи 
- вами керуватимуть не емоції, 
а тверезий розрахунок, так що 
ризик витратити гроші дуже мі-
німальний. А от удача, навпаки, 
сприятиме вам у починаннях.
Терези 
Попереду чимало проблем, на-
самперед це стосується спіл-
кування з оточуючими. Будьте 
обережні, один невiрний крок, 
і як результат -  конфлікт iз 
близькими людьми.
Скорпіон 
Утримуйтеся вiд критики, на-
віть справедливої, і бажання 
одним махом розібратися з усі-
ма проблемами. Будьте уважнi з 

фiнансовими документами.
Стрілець 
Ваш емоцiйний стан - це пру-
жина, яка здатна випростатися 
в будь-який момент, виливаю-
чись у несподівані вчинки. Щоб 
зняти напруження, займiться 
чимось приємним.
Козеріг 
Ви прагнете конкретики, тоб-
то хочете розставити всі крап-
ки над «i». Для досягнення 
цiлковитої гармонiї у стосунках 
iз колегами доведеться пiти на 
деякi поступки.
водолій 
Вашi почуття здатні вилитися в 
конфлiкт з оточуючими. Нама-
гайтеся стримувати емоцiї, щоб 
не доводити ситуацiю до скан-
далу.
Риби 
У багатьох сферах життя силь-
ні емоції здатні стати не пе-
решкодою, а нагородою. З 
грошима будьте особливо 
обережнi, стримуйте раптові 
пориви, про які згодом шкоду-
ватимете.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна безпосередньо 
у редакції тижневика 

“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном (0352) 40-77-60. 
Ціна привітання - від 70 грн.

 Оплатити послугу можна у редакції, або ж, перерахувавши кошти 
на р/р 26006010939623 

в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ МФО 300023, код 2265003402.

²з  каналів  Âенеції 
«втекла»  вода

Рекордний відплив води оголив дно всесвітньовідо-
мих каналів венеції. Тисячі туристів розчаровані. Легендарні 
гондоли непорушно застигли на брудних замулених вуличках. 
Судноплавним лишається лише Гранд-канал. Вода впала на 70 
см нижче, ніж зазвичай. На її рівень вплинули потужні минуло-
річні припливи й відпливи. Крім того, торік у північно-східній 
Італії випало надзвичайно мало опадів. Аномальний відплив є 
тим більш дивним, що Венеція повільно тоне зі швидкістю 3 
мм на рік. Дедалі частіші повені загрожують унікальному архі-
тектурному ансамблю міста. Раніше повідомляли, що Венеція 
має намір ввести ліміт на кількість туристів. 


