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СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ
12 ЛЮТОГО - схід о 7:41 год., захід о 17:31 год., тривалість 

дня 9 годин 49 хвилин.
18 ЛЮТОГО - схід о 7:29 год., захід о 17:42 год., тривалість 

дня 10 годин 12 хвилин.

КУРС ВАЛЮТ НА 11 ЛЮТОГО
Купівля Продаж НБУ

USD 27,78 28,06 27,7665
EUR 33,48 33,99 33,6655
10 RUB 3,35 3,82 3,7603

Сторінку підготувала Леся ГРІНЧУК

12 ЛЮТОГО - Китайський Новий рік.
13 ЛЮТОГО - Всесвітній День радіо.
14 ЛЮТОГО - День всіх закоханих.
15 ЛЮТОГО - День комп’ютерника.
- День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів.
- Міжнародний день дітей, хворих на рак.
- Стрітення Господнє.
17 ЛЮТОГО - День кота в Європі.
- День спонтанного прояву доброти.

ІМЕНИННИКИ ТИЖНЯ
12 ЛЮТОГО – Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.
13 – Віктор, Іван, Ілля, Микита.
14 – Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій.
15 – Гаврило.
16 – Анна, Володимир, Іван, Михайло, Мико-

ла, Павло, Роман, Семен, Тимофій.
17 – Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Дмитро, 

Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олек-
сандр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій.

18 – Антон, Василина, Макар, Михайло, Олександра. ПРИТЧА

ОТАКОЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИСЛОВИ МУДРИХ

Аліна Хартонюк та Роман Палій, с. Гірники

ЗІ СВЯТОМ УСІХ ЗАКОХАНИХ!
Тільки Любов дозволяє нам бути справді твор-

чими у боротьбі зі злом, наповнює наші дії глибо-
ким змістом. Коли любимо, то знаємо, чого хоче-
мо, і готові долати будь-які труднощі. Справжня 
Любов – нездоланна.

Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ
Кохання – річ сильна. Його ніхто на світі не 

здатний перемогти.
Валентин БЕРДТ

Закоханістю я вважала просте і справжнє люд-
ське співчуття, відкрите тепло і милосердне ба-
жання розділити мою гіркоту.

Софія АНДРУХОВИЧ
Задля кохання можна гори перевернути, кохан-

ня засліплює, а давнє кохання  ніколи не іржавіє.
Вігдіс ЙОРТ

Робота може приносити задоволення й відчут-
тя сенсу, але його неможливо порівняти з міцним 
почуттям близькості й спільного щастя, які дарує 
особисте життя і які ви плекаєте разом із рідними 
й близькими.

Клейтон КРІСТЕНСЕН

ЗБИТКИ НА ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ: 
ХАКЕР З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ АТАКУВАВ БАНКИ 11 КРАЇН СВІТУ
Українські правоохоронці разом з колегами із США та Австралії заблокували один 

з найбільших у світі фішингових сервісів, від атак якого постраждали фінустанови 
11 країн світу. Про це йдеться на сайтах Офісу генпрокурора і Національної поліції.

За даними слідства, хакер з Терно-
пільщини розробив фішинговий пакет і 
спеціальну адміністративну панель до ньо-
го, які були націлені на вебресурси банків та 
їхніх клієнтів.

Адмінпанель дозволяла контролювати 
облікові записи користувачів, які зареєстру-
валися на скомпрометованих ресурсах та 
вводили свої платіжні дані, які в подальшо-
му отримували хакери. Для демонстрації 

функціоналу та продажу своїх розробок він 
створив власний інтернет-магазин у мережі 
DarkNet.

Встановлено, що від фішингових атак 
постраждали фінансові установи Австралії, 
Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мек-
сики, Франції, Швейцарії, Німеччини та 
Великобританії. За попередніми даними, 
збитки сягають десятків мільйонів доларів. 
За результатами аналізу іноземних право-

охоронців, понад 50% усіх фішингових атак 
у 2019 році в Австралії було здійснено саме 
завдяки розробці тернопільського хакера.

Правоохоронці провели обшуки у Тер-
нопільській області, під час яких вилучено 
комп’ютерну техніку, мобільні телефони 
та жорсткі диски. Встановлено більше 200 
активних покупців шкідливого програмного 
забезпечення. За попередніми даними, ха-
кер не лише збував свою продукцію клієн-
там з усього світу, а й надавав технічну під-
тримку під час здійснення фішингових атак.

НІКОЛИ НЕ ПОСПІШАЙ 
СУДИТИ ІНШИХ

Дівчинка три-
мала в руках два 
яблука.  Її мати 
ніжно і усміхнено 
запитала:

- Люба, ти 
можеш дати 
мамі одне з двох 
яблук?

Дівчинка кіль-
ка секунд диви-
лася на матір і 
раптом надкусила 
одне яблуко, по-
тім швидко інше.

Жінка відчу-
ла, як посмішка 
застигла на її об-
личчі, і дуже старалася, щоб не показати свого 
розчарування.  Їй було прикро, що кохана дочка 
не хоче з нею ділитися.

Раптом дівчинка простягнула одне з надкуше-
них яблук і сказала:

- Мамо, це яблуко  смачніше!
Яким би ти не був зрілим, досвідченим та 

компетентним, ніколи не поспішай судити інших.  
Дай їм можливість пояснити.

Те, що ви бачите, може бути дуже оманливим.
Часто, коли ми бачимо лише загальну картину, 
ми помиляємось у реальних мотивах вчинків ін-
шої людини.

 СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ НАЛЕЖИТЬ ДО 
ДВАНАДЦЯТИ НАЙВАЖЛИВІШИХ СВЯТ 

У ЦЕРКОВНОМУ КАЛЕНДАРІ
Свято знаменує собою сполучну ланку між 

Старим і Новим завітами. А заодно - зустріч люд-
ства з Христом. Відзначають православні, като-
лики і лютерани.

У цей день в храмі проводиться святкове бо-
гослужіння, яке включає освячення церковних 
свічок. Наші предки вірили, що стрітенські свіч-
ки допомагають захистити будинок від пожеж 
і блискавок.У будинку запалювали стрітенську 
свічку, коли за вікном вирувала негода.Також за-
палюють свічку, коли в світі відбуваються страшні 
природні катастрофи; поруч почалася пожежа; під 
час пологів; коли людина відходить в інший світ.

Вважається, що вода, освячена на Стрітен-
ня, має цілющі властивості. Водою вмиваються, 
п’ють, якщо відчувають біль, також нею можна на-
терти хворе місце. А ще поять домашніх тварин і 
худобу, щоб вони не хворіли.

ТРАДИЦІЇ

Сусід тільки сьогодні повер-
нувся додому після святкуван-
ня Нового року... Сказав жінці, 
що його налякали петарди.

***
- Оголошую вас чоловіком і 

дружиною! 
І тут Петро почав тверезіти...

***
- Куме, ти знаєш, коли жінки 

найменше говорять?
- Коли?
- В лютому... Бо це найко-

ротший місяць.
***

- Іване, ти чому свою Галю 
називаєш бубновою дамою?

- Ай, бо весь час «бу-бу-бу», 
«бу-бу-бу».

***
- Вчора з батьками своєї дів-

чини познайомився! 
-Ну і як?
- Прийняли, як рідного сина. 

Батько навіть на дорогу копня-
ка дав!

***
Вже півроку, як записалася в 

спортзал - і ніякого прогресу! 
Завтра сходжу туди особи-
сто, дізнаюся в чому справа.

***
- Не курю, не п’ю, на чу-

жих жінок не задивляюся... 
То я от це добре живу, отче?

- Добре, добре..., але да-
ремно.

***
- Сину мій, зізнайся, чи 

згрішив ти коли-небудь з 
заміжніми жінками?

- Так, отче, але вони після 
того казали :

- Дай, Боже, тобі здоров’я!
***

00:10
- Сон, ти де?
07:00
- Я тут!

***
- Алло, донечко, як ви там 

живете з чоловіком?
- Дуже чудово, матусю, 

що не попрошу - все купує.
- Значить, мало просиш!

***
Якщо жінка говорить: « Ну 

скажи, я не ображусь!»
Мовчи, заради своєї 

безпеки!
***

Галя зрозуміла, що вік 
уже не той, коли позичені в 
сусіда гроші довелося повер-
тати грошима.

РЕЧІ, НА ЯКІ МИ ВИТРАЧАЄМО 
ЗАНАДТО БАГАТО ГРОШЕЙ

Вчені стверджують, що ми часто вдаємося до божевільного 
марнотратства тільки заради гострих відчуттів. 

ЦИГАРКИ: ГРОШІ НА ВІТЕР. В Україні той, хто курить одну 
пачку сигарет на день, «спалює» 10-20 тис грн на рік залеж-
но від класу товару. Недарма тютюнові компанії України щоріч-
но потрапляють в п’ятірку найбільших платників податків країни, 
а Міністерство фінансів підвищує акциз на сигарети. 

Крім того, куріння тягне за собою непрямі витрати, пов’язані 
з погіршенням здоров’я.

ЛОТЕРЕЙНІ КВИТКИ: В ГОНИТВІ ЗА БАГАТСТВОМ. Багато 
людей купують лотерейні квитки щодня в надії на великий успіх. 
Однак правила всіх азартних ігор написані так, щоб їхні  органі-
затори мали надприбуток за рахунок тих, хто в азартні ігри грає. 
Концепція лотереї зводиться до того, що гравець гарантовано 
втратить гроші зараз і не отримає гарантій на виграш потім. Про 
це говорить математика. 

КАВА НА ВИНЕСЕННЯ: ПОНТИ ВЕЛИКОГО МІСТА. В 
Україні стрімко поширюється культура споживання кави, зокре-
ма на винесення. Карантин ще більше підняв популярність та-
кого виду споживання кави. Але націнка на напій в середньому 
становить 400-500%. 

Щодня купуючи по одному лате за 35-50 грн, кавомани скла-
дають гідну конкуренцію курцям за розміром непотрібних витрат.
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Судоку – засно-
вана на логіці япон-
ська головоломка з 
числами. Мета го-
ловоломки судоку 
— заповнити пусті 
клітинки так, щоб 
в кожному рядку, 
стовпчику і квадраті 
3×3 були цифри від 
1 до 9 по одному 
разу.

судоку

ПРАВИЛЬНО 
НАЗИВАЙМО ЧАС!

Година - котра? 
Хвилин - скільки? 

7:20:
1) сьома година двадцять 

хвилин (сьома двадцять); 
2) двадцять хвилин по 

сьомій (двадцять по сьомій);
3) двадцять хвилин на 

восьму (двадцять на восьму).
9:50: 
1) дев‘ята година п‘ятдесят 

хвилин (дев‘ята п‘ятдесят);
2) за десять хвилин десята 

(за десять десята); 
3) десять хвилин до деся-

тої (десять до десятої).
Прийменник БЕЗ на позна-

чення часу (без десяти де-
сять) НЕ МОЖНА вживати.

ВАРТО ЗНАТИ

ОДЕСУ 
ЗАПОЛОНИЛИ 

ШПАКИ 
Численні зграї шпаків 

зафільмували над міськими 
дахами одесити. Ближче до 
людських осель птахів загнала 
негода, пояснюють орнітоло-
ги. За містом традиційні місця 
харчування пернатих – поля 
та посадки – ще вкриті снігом, 
тож зграї вимушені шукати хар-
чування біля людей. Тут вони 
збирають плоди та насіння з 
дерев.

Окрім великої кількості по-
сліду – жодної шкоди від шпаків 
на вулицях міста очікувати не 
варто, кажуть фахівці. А щой-
но з полів остаточно зійде сніг, 
птахи знову повернуться туди. 

ЦЕ ЦІКАВО


