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 у  «Сімейному  гніздечку» 10-11  стор.

З передової – 
у рідні домівки
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Потрібна 
важка техніка

Також на потреби армії вилу-
чатимуть техніку, яка перебуває у 
приватній власності, але необхідна 
для проведення антитерористичної 
операції на сході країни. У військко-
маті закликають підприємців бути 
свідомими й самим підготувати ав-
томобілі, щоб вони могли служити 
військовим. Армії потрібні, зокрема, 
вантажівки для перевезень і прове-
дення інженерно-будівельних робіт 
– ЗІЛи, УРАЛи, КАМАЗи, КРАЗи.

Згідно із законодавством, з од-
ного підприємства можуть вилучи-
ти до 30-ти відсотків техніки.

– У нас в області є величезні під-
приємства, що мають сотні оди-
ниць техніки, – каже Воло-
димир Катинський. –  Якщо 
вони з тих сотень дадуть 
для армії декілька десятків, 
то не буде потреби чіпати 
маленькі сільські господар-
ства. Для них безболісно ви-
лучити, скажімо, 15 автомо-
білів із 500, ніж підприєм-
цю, у якого всього є 8-10 ма-
шин, віддати хоча б дві. Для 
нього це катастрофа. І неве-
ликі фірми дають техніку, а 
ці велетні, на жаль, не спри-
яють проведенню мобілі-
зації. Ми подали відповідні 
документи на агрохолдинг 

“Мрія”, готуються кримінальні про-
вадження. 
Знову на медогляд 

Сьогодні в області працює 18 
військово-лікарських комісій, які 
проводять огляд мобілізованих. У 
військкоматі наголошують, що при-
зивають лише придатних до служби. 

Разом з тим, можуть покликати 
на новий медогляд і тих, кого рані-
ше комісували. За словами капітана 
медичної служби Максима Швеця, 
так зване медичне переосвідчення 
військовозобов’язаних передбаче-
не законодавство кожні 5 років. 
Депутатів-утікачів 
досі шукають 

У військкоматі зазначили, що при-
звати можуть і військовозобов’язаних 

жінок. Хоча наразі такі випадки поо-
динокі. Під час попереднього етапу 
мобілізації з Тернопільщини призва-
ли двох жінок. Найбільш затребува-
ні професії – молодші медичні праців-
ники, радіотелефоністи, радіотеле-
графісти, кухарі.

А тим часом у розшук оголошені 
понад 25 тисяч жителів Тернопіль-
щини, які ухиляються від мобілізації. 
За словами виконувача обов’язків 
начальника обласної міліції Олек-
сандра Богомола, за останній місяць 
вдалося встановити місце перебу-
вання шести тисяч втікачів і тисяча 
з них уже отримали повістки. 

– Правоохоронці повісток не 
вручають, а лише допомагають роз-
шукувати тих, хто є в списку грома-
дян, – наголосив головний міліціо-
нер Тернопільщини. – На цей час в 
області відкрито 39 кримінальних 
проваджень за ухилення від призо-
ву за мобілізацією, а також три – за 
перешкоджання законній діяльнос-
ті Збройних сил України та інших 
військових формувань.

Продовжують уникають пові-
сток і депутати Тернопільської об-

ласної ради. Зі 107-ми 
підлягають під мобілі-
зацію лише 9 народних 
обранців. Двоє з них не-
придатні, один оформ-
ляє документи в Нацг-
вардію, ще шестеро де-
путатів у розшуку, каже 
Володимир Катин-
ський. 

Цього тижня, пові-
домили у військкома-
ті, повістки готуються 
принести і в Тернопіль-
ську міську раду.

Антоніна БРИК.
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238 народні депутати підтримали 
урядовий законопроект. 

Згідно із прийнятим законом в Україні відбудеться:
- поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсій-

ного віку для жінок та збільшення страхового стажу для 
осіб, які мають право на пільгову пенсію;

- поетапне підвищення на 5 років страхового стажу, 
необхідного для призначення пенсії за вислугу років;

- для обчислення пенсії застосовувати середню за-
робітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові 
внески, за 2012, 2013, 2014 роки;

- пенсії працюючим пенсіонерам будуть виплачувати 
у розмірі 85 відсотків, але не менше 1423 грн. Ця норма 
діятиме до 1 січня 2016 року.

Пенсії військовим, інвалідам 1-3 групи, учасникам 
АТО, членам загиблих учасників бойових дій скорочу-
вати не будуть.

Особам у період роботи на посадах, які дають пра-
во на призначення спеціальних пенсій (народні депута-
ти, державні службовці та прирівняні до них особи, суд-
ді, прокурори та інші), пенсії, призначені відповідно до 
чинного законодавства України, не виплачуватимуть.

У ході обговорень у Раді уряд зобов’язався до 1 черв-
ня подати в Раду законопроект, що скасовує всі спеціаль-
ні пенсії та вводить єдине правило нарахування пенсій. 
Якщо такий законопроект не буде прийнято, то з 1 черв-
ня спеціальні пенсії буде скасовано автоматично.

Виступаючи у парламенті, прем’єр Арсеній Яценюк 
зазначив, що «всі, хто отримує пенсії в розмірі 1500 грн., 
не підпадають під дію цього закону», повідомляє «Укра-
їнська правда».

Рада  проголосувала 
за зміни до пенсійного 

законодавства

Окремі складові пенсійної виплати встановлюють-
ся в залежності від того, працює особа чи ні. Тому важ-
ливо своєчасно повідомляти органи Пенсійного фон-
ду про своє працевлаштування чи звільнення з роботи.

Розмір пенсії змінюється:
якщо особа працює, її пенсія (мінімальний розмір 

пенсії на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність, та доплата за понаднормо-
вий стаж від такого прожиткового мінімуму) не пере-
раховується у зв’язку зі зростанням прожиткового мі-
німуму.

Якщо інвалід ІІ чи ІІІ групи працює, пенсія по інва-
лідності виплачується у розмірі 90 % чи відповідно 50 
% пенсії за віком (обчисленої від стажу та заробітку з 
урахуванням мінімального розміру та доплати за по-
наднормовий стаж). Непрацюючі інваліди ІІ та ІІІ груп, 
за їх вибором та за наявності необхідного страхового 
стажу, мають право на призначення пенсії по інвалід-
ності в розмірі пенсії за віком.

Непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму 
утриманні непрацездатних членів сім’ї, виплачується 
надбавка на утриманців.

Працюючий пенсіонер має право на перерахунок 
пенсії з урахуванням не менш як 24 місяців страхового 
стажу. За таких умов можливо провести перерахунок 
пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після 
призначення пенсії, та із заробітної плати, з якої була 
обчислена пенсія, або з урахуванням страхового стажу 
та зарплати, визначеної згідно із ст. 40 Закону Украї-
ни “Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування” та із застосуванням показника середньої за-
робітної плати (доходу), який було враховано при об-
численні пенсії.

Якщо після призначення пенсії пенсіонер набув 
менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії 
проводиться не раніше ніж через 2 роки після призна-
чення пенсії з урахуванням набутого страхового ста-
жу та із заробітної плати, з якої було обчислено пенсію.

Слід пам’ятати, що в будь-якому випадку у разі 
працевлаштування (звільнення з роботи), тобто змі-
ни статусу (працюючий чи не працюючий), слід пові-
домляти орган Пенсійного фонду України за місцем 
отримання пенсії.

Особа, яка зареєстрована як суб’єкт підприємниць-
кої діяльності, вважається працюючою особою.

Управління Пенсійного фонду України 
в м. Тернополі.

До уваги пенсіонерів, 
які працюють чи 

звільняються з роботи

У підприємців вилучатимуть 
автомобілі для армії

Потужні фірми не поспішають віддавати техніку для війська.
 “Поділитися” майном доведеться і невеликим господарствам.
З 1 березня в Україні розпочався другий етап четвертої хвилі мобі-

лізації. Тернопільщина, за словами обласного військового комісара Во-
лодимира Катинського, не виконала поставлених завдань, тож те-
пер “надолужуватимуть”.

Скільки чоловіків планують призвати до війська, не розголошу-
ють. У військкоматі, проте, сподіваються на патріотизм населення.

– Сподіваюся, що Тернопільщина все ж є патріотичною областю, – 
зазначив комісар. – Достатньо з села по одному-троє чоловіків – і ми 
виконаємо завдання у повному обсязі. 

Школяр із села Садки За-
ліщицького району став 
переможцем шоу «Голос 
країни.Діти».

 Роман Сасанчин йшов до цієї перемо-
ги два роки. Ще в 2013-му хлопчик став 
зіркою першого сезону пісенного кон-
курсу, навіть не пройшовши “сліпі про-
слуховування”. Тоді він помилково поду-
мав, що до нього повернулися усі трене-
ри. І навіть почав вибирати, до кого в ко-
манду піде. Про те, що він вибув із шоу, 
хлопчику сказала мама вже за лаштун-
ками. Ромчик дуже засмутився, але ска-
зав, що повернеться...

У другому сезоні в свою команду Ромчика покли-
кали всі троє тренерів. Він вибрав Тіну Кароль і пе-
реміг. У фіналі 12-річний школяр виконав пісні «Див-
люсь я на небо»  та «Одна калина» і своїм співом під-
корив серця українців.

У  подарунок хлопець отримав можливість записа-
ти безкоштовно власну пісню і зняти кліп. 

- Я все ще не вірю в те, що переміг, - зізнається 
Ромчик. - Мені здається, що я сплю. Хочу сказати ве-

лике спасибі Тіні Кароль, яка повірила в мене. Щиро 
дякую всім-всім-всім! Одна моя мрія збулася - я став 
переможцем. Але головне навіть не те, що я виграв, а 
головне - досвід, який ми отримали. Ми всі тут пере-
можці. А тепер хочу, щоб не було війни.

Після закінчення шоу Ромчик наздоганятиме все, 
що пропустив у школі, продовжуватиме займатися 
вокалом та грою на фортепіано. 

«Наш ДЕНЬ» вітає Ромчика з перемогою та ба-
жає йому успіхів і натхнення. 

Ромчик Сасанчин мріє, щоб не було війни
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Щирі обійми, сльози радос-
ті та слова вдячності. Дружини 
та матері не могли натішитися 
своїми найдорожчими чолові-
ками. На автовокзалі їх зустрі-
чали квітами, синьо-жовтими 
кульками, оплесками  і вдяч-
ними вигуками «Герої!» та 
«Слава!». Стомлені, виснажені і 
щасливі хлопці нарешті повер-
нулися додому.

- Бійці 128-ї окремої 
гірсько-піхотної бригади приї-
хали із зони АТО на рідну Тер-
нопільщину для відпочин-

ку і ротації, – розповів заступ-
ник обласного комісара Ан-
дрій Миськів. – Хочу заклика-
ти військовозобов`язаних тер-
нополян не ховатися і не ухи-
лятися від служби. Адже приїз-
дять бійці і їм потрібен відпо-
чинок. Вони хоч і кіборги, але 
не залізні.

Про те, що довелося пере-
жити під час боїв за Дебаль-
цеве хлопці не розповідають. 
Кажуть лише, що було справді 
важко. Рецепти перемоги у всіх 
різні, але саме про неї найбіль-

ше мріють.
- Нам треба бути дружніми 

і допомагати один одному, – 
каже Андрій Мазур з Теребов-
лянщини. –  Щоб держава не 
забувала про тих хлопців, яких 
відправляє на фронт. Адже ба-
гато в чому про нас дбають 
тільки волонтери. Дуже дякую 
усім, що допомагали мені, пі-
клувалися, привозили переда-
чі і все необхідне на  передову. 

Майже усі хлопці були мо-
білізовані у серпні-вересні ми-
нулого року. Більшість впер-

ше приїхали додому після важ-
ких боїв на Сході. Василь з села 
Чернихів Зборівського райо-
ну щасливо повернувся з-під 
Дебальцеве. Він не був вдома 
з початку вересня. Зізнається, 
дуже сумував за батьками, се-
страми, рідними та друзями. 

Хлопці приїхали додому на 
18 днів. А далі бойове злаго-
дження і знову відправлення в 
зону АТО. 

Матері та дружини зі сльо-
зами на очах обіймали своїх ге-
роїв, а ще просили «подякува-
ти» міській та обласній владі 
за зустріч на автовокзалі.

 - Наші хлопці шість міся-
ців були в найгарячішій точці 
і боронили Україну, - каже пані 
Надія з Тернополя. – Хіба вони 
не заслужили, щоб їх зустрі-
ли урочисто на Театральному 
майдані? Прикро, що таке бай-
дуже ставлення до наших за-

хисників.
На автовокзал приїхали 

тільки рідні, друзі бійців, во-
лонтери та представники 
військкомату. Де були в цей 
час обласні і міські чиновники 
і чому не знайшли часу зустрі-
ти героїв – невідомо.   

Розповідають, вийти з 
практично оточеного Дебаль-
цевого було непросто. Зі  смут-
ком згадують полеглих това-
ришів… 

Володимира Ожансько-
го з Тернополя мобілізували 
в серпні. Був на фронті грана-
тометником. Зустрічали його 
донечка Діанка, дружина Іри-
на, рідні, співробітники та дру-
зі. Зізнається, час, проведе-
ний на фронті, його дуже змі-
нив. На думку бійця, для пере-
моги там, на Сході, потрібно, 
аби хлопці не втікали від ар-
мії, аби не ховалися по закор-
донах, а  йшли служити. Адже 
разом легше буде вигнати во-
рога з рідної землі.

Щасливі та усміхнені бій-
ці вирушали додому, тримаю-
чи за руку найрідніших людей. 
Менш як за три тижні вони 
знову вирушать на війну. А за-
раз їх чекає затишна домів-
ка, смачна вечеря і тепле ліж-
ко… Прості радощі, які ми ма-
ємо кожного дня. Вони ж мрія-
ли про це щодня протягом до-
вгих шести місяців…

Юля ТОМЧИШИН.

З передової – 
у рідні домівки

Повернення Героїв

У Тернопіль повернулися  бійці  
128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. 
Близько сотні хлопців приїхали у рід-
ні домівки, аби побачити близьких, від-
почити та набратися сил. Відпустка бій-
ців триватиме 18 днів, а далі вони виру-
шать знову на Схід.

Україна – держава з ба-
гатою історією, сто-
рінки якої написані 

кров’ю та сльозами. Окремою, 
кривавою сторінкою сучаснос-
ті є події річної давності – масо-
ві розстріли на Майдані Неза-

лежності. Завдяки великій лю-
бові, аж до самопожертви, укра-
їнці побороли режим, а сьогод-
ні проливають кров за східні 
кордони нашої держави. 

На честь героїв Небесної 
Сотні у Тернопільському цен-

трі професійно-технічної осві-
ти відбулася урочиста лінійка. 
Директор закладу Володимир 
Цьох наголосив, що дух україн-
ців незламний, і це вже не раз 
знаходило своє підтвердження 
в історії.

– Наш народ протягом сто-
літь мордували, нищили і гно-
їли в концтаборах. Морили го-
лодом і розстрілювали дер-
жавність. Утоптували в зем-
лю і забороняли мову. Сьогод-
ні в лещатах брехні, страху та 
зброї тримають наших бра-
тів і сестер у Донецьку та Лу-
ганську. Але, віримо, українці 
встоять, – зазначив він.

Героїв Небесної Сотні вша-
нували хвилиною мовчан-

ня біля стели, зведеної у їх 
пам’ять. Всі учні та педагогіч-
ний колектив біля каплички 
Богородиці молилися, блага-
ючи заступництва та мирного 
неба. 

Ви у пам’яті нашій завжди!

Тернопільська молодь 
і педагоги вшановують 
героїв Небесної Сотні 
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Життя, як у казці: чим 
далі - тим страшніше…

Згідно з офіційними повідомлення-
ми, інфляція в Україні сягає 28,5 відсотка. 
Однак справжній її рівень значно вищий - 
272 відсотки. Про це з посиланням на Сті-
ва Ганке - професора американського Уні-
верситету Джонса Гопкінса, пише Метт 
О’Браєн у газеті «Вашингтон Пост». «Гіпе-
рінфляція завжди і всюди є політичним 
явищем. Вона трапляється після воєн і ре-
волюцій, коли уряди змушені друкувати 
потрібні їм гроші, оскільки вже немає що 
оподатковувати - і саме це сталося в Украї-
ні», - йдеться у повідомленні.  

Уряду не вдається (чи не хочеться?) 
реформувати економіку. Швидкі та якісні 
зміни обіцяли міністри-«гастарбайтери». 
Наразі лише змінюються курси валют і 
злітають до небес ціни. Корупції менше 
не стало. Частка тіньової економіки, за 
оцінками МВФ, складає в Україні 50 відсо-
тків ВВП. Експерти констатують: військо-
ві дії на Сході, падіння економіки, безпре-
цедентні інфляція й девальвація призвели 
до того, що українці з категорії бідних лю-
дей переходять у категорію жебраків. 

Тому лукавлять ті політики, які роз-
повідають про недалеке світле європей-
ське майбутнє для України. Для прикла-

ду, у країнах Євросоюзу, які не вважають-
ся заможними, таких, як Болгарія, середня 
платня складає майже 330 євро (це - най-
нижча зарплата серед країн ЄС), у Чехії - 
332 євро, Угорщині - 333, Латвії - 360, Сло-
ваччині - 380, Естонії - 390, Польщі - 410. У 
Молдові, яка також прагне стати членом 
ЄС, середня зарплата близько 180 євро. А в 
Україні… Та й війну спершу потрібно завер-
шити. Кордони облаштувати. Навести лад 
у комунальній сфері, від тягаря якої люди 
вже стогнуть. Як свідчить статистика, бор-
ги за комуналку на початок року сягнули 
15 мільярдів гривень. А експерти вкотре 
попереджають: зростання тарифів не до-
поможе комунальній сфері. Збіднілі укра-
їнці просто фізично не зможуть платити. 
Але в уряді, за словами президента Укра-
їнського аналітичного центру Олександра 
Охріменка, не чують голосу розуму. 

Але найгірше, зазначаєОхріменко є те, 
що нинішня ситуація - це не кінець кризи 
і навіть не середина - це лише її початок. 
Економісти колегу підтримують. І сумно 
жартують: живемо зараз, наче в казці: чим 
далі - тим страшніше…

Українці люблять жартувати над Гон-
дурасом. А даремно! У більшості рейтин-
гів ця держава нас випереджає. Скажімо, 
у рейтингу «хороших країн», складеному 
на основі статистичних даних ООН, Світо-

вого банку та інших міжнародних інститу-
тів, Україна опинилася на 99-у місці, а Гон-
дурас - на 94-у. Об’єкт наших глузувань зна-
чно випередив нас у категоріях «мир і без-
пека», «здоров’я і благополуччя» та інших. 
Живуть українці на два роки менше, ніж 
гондурасці. Крім того, за даними консал-
тингової компанії «The Henley & Partners» 
і Міжнародної асоціації повітряного тран-
спорту, українці можуть відвідувати без віз 
у півтора раза менше країн, ніж гондурас-
ці. Громадянам України дозволений безві-
зовий в’їзд до 79 країн світу. А жителі Гон-
дурасу можуть вільно подорожувати до 
116 країн. 

Виходить, до Гондурасу Україні ще да-
леко. 

«Бо МВФ може 
нам грошей не дати…»

Під час засідання комітету Асоціа-
ції Україна-ЄС у Брюсселі євродепутат від 
Польщі Яцек Саріуш Вольський, відомий 
своєю проукраїнською позицією, запитав 
українських нардепів, чому наша держа-
ва дотепер офіційно не оголосила, що між 
Україною і Росією точиться війна? Юрій 
Луценко відповів: «Бо МВФ може нам гро-
шей не дати». «То вам важливіше кредити 
МВФ і загибель ще тисяч людей на фронті, 
чи ви хочете розв’язати цей конфлікт?» - 
парирував Вольський. І додав: «Ви просите 
посилення санкцій з боку ЄС, а самі санкції 
проти Росії не вводите, або вводите част-
ково. Просите фінансової допомоги з боку 
ЄС, а самі боїтеся розкуркулити олігархів».

Позики Міжнародного валютного фон-
ду є спасінням для української влади. І для 
вітчизняної економіки. Однак кредити 
МВФ та інших міжнародних фінінституцій 
потрібно віддавати з неабиякими відсотка-
ми. За напозичені урядом мільярди розра-

ховуватимуться й майбутні покоління. 
Щодо першого траншу допомоги від 

МВФ і чотирирічної програми підтримки, 
то, на думку спікера парламенту Володи-
мира Гройсмана, це дозволить стабілізу-
вати ситуацію, але не вирішить пробле-
ми в цілому. «Необхідне повноцінне ре-
формування, - сказав він в ефірі телекана-
лу «Інтер». - Україні слід подолати коруп-
цію, побудувати справедливу судову сис-
тему, провести децентралізацію влади». А 
що заважає? 

Що заважає повернути з офшорів неза-
конно виведені гроші? Україна, мабуть, мо-
гла б кредитувати МВФ, якби повернути 
шалені суми, які вкрали протягом усіх ро-
ків незалежності. 

Що заважає врешті запровадити еко-
номічні санкції проти Росії? Адже дотепер 
Україна не застосувала жодної з економіч-
них санкцій проти РФ. А відповідний зако-
нопроект був прийнятий ще у серпні ми-
нулого року. Народний депутат, заступ-
ник голови комітету з питань економіч-
ної політики ВР Юрій Соловей з цього при-
воду сказав: «Україна має визначитися: ми 
торгуємо, чи воюємо? Якщо торгуємо, то 
давайте встановлювати прайси на вби-
тих українських людей, на поламані руки-
ноги, скалічені долі».

Шкода, що не в компетенції МВФ напо-
лягати на запровадженні Україною санк-
цій проти країни-окупанта. 

Зважаючи на складну ситуацію, західні 
оглядачі наголошують: фінансова допомо-
га зараз потрібна Україні, як ніколи. Кожен 
день затримки наближає ще глибшу кри-
зу. Президент Порошенко сподівається, що 
МВФ прийме позитивне рішення стосовно 
розширення фінансування України, і пер-
ший транш у сумі 10 мільярдів доларів на-
дійде до кінця березня. Раніше міністр фі-
нансів Наталія Яресько заявляла, що Укра-
їна сподівається отримати перший транш 
кредиту від МВФ на початку березня. 

А тим часом в українському суспільстві 
очікування фінансової допомоги за рівнем 
сподівань та розчарувань наближається 
до очікування військової допомоги. Дають, 
але з рук не випускають…   

Ольга ЧОРНА.  

Жебраки у Бангладеш багатші, 
ніж працюючі українці  
Після карколомного падіння гривні мінімальна зарплата в 

Україні встановила антирекорд. 1218 гривень - це тепер 
у межах 40-43 доларів, або 1,35-1,40 долара на день. За 

мірками ООН, бідними вважаються ті, хто живе на менше двох 
доларів у день. Отже, українці опинилися за порогом крайньої 
бідності. Навіть жебраки у таких бідних країнах, як Бангладеш, 
Гана та Замбія мають на чотири долари більше. Трохи багатші 
від українців і жителі Лесото, Гамбії, Чаду. Там «мінімалка» сягає 
51 долара. Для порівняння: найвища мінімальна платня у світі в 
Австралії - не менше 2700 доларів.

Виявляється, в українсько-
му варіанті усе значно складні-
ше – доведені до відчаю люди 
замість учергове палити шини 
на Майдані, масово взялися 
штурмувати супермаркети і 
продовольчі магазини. У візки 
чи пластикові пакети вміщало-
ся все, що зазвичай купували 
раз-два у місяць, а то й рідше 
– цукор, борошно крупи, олія, 
сіль, оцет і навіть… туалетний 
папір та засоби для чищення 
унітазів. Очевидно, що наляка-
ні стрімким падінням гривні і 
сюрреалістичною небезпекою 
голоду, покупці забули, що, 
коли не їсти, то й у вбираль-
ню можна значно рідше ходи-
ти. Відтак придбаних лише за 
день запасів гігієнічних това-
рів українцям може вистачити 
аж до наступного благополуч-
чя, яке, за словами прем’єра, 
вже не за горами. Щоправда, 

Яценюк не уточнив, які саме 
гори мав на увазі – Еверест чи 
Печерські пагорби. Зрештою, 
різниця не настільки велика, 
як здається на перший погляд, 
бо у сучасних українських ре-
аліях нерідко легше підкори-
ти найвищу вершину світу, 
ніж достукатися до громадян-
ського сумління тих, хто за-
сів за масивними дверми Ад-
міністрації президента, Кабмі-
ну чи Верховної Ради. У цьому 
переліку мало не забув згадати 
і про Нацбанк, бо, як свідчить 
коматозний стан національної 
валюти та мляві спроби банкі-
рів її реанімувати, до повного 
одужання гривні ще ой як да-
леко. Зрештою вона так і може 
залишитися інвалідом на між-
народних ринках.

Узагалі ж складається вра-
ження, що нинішні соціальні 
потрясіння багатьом вигідні. 

Передусім, владі, яка, довівши 
ситуацію до абсурду, настільки 
налякала людей, що  майже без 
суспільного спротиву застави-
ла Україну у міжнародні лом-
барди. Більше того, тепер, на-
віть після обіцяного президен-
том повернення гривні до по-
казника 20-21 за долар США, 
уже й ніхто не згадає про те, 
що не так давно цей курс був 
чи не удвічі вищим.

Ажіотажем на ринку продо-
вольства, безсумнівно, повною 
мірою скористалися і власники 
магазинів, які по кілька разів 
на день переписували цінники 
на товарах, закуплених ще за-
довго до їх подорожчання. 

З «перспективою на май-
бутнє» нині працюють і на 
ринку нафтопродуктів. Адже, 
на думку фахівців,  навіть у до-
ларовому еквіваленті вартість 
пального значно завищена. І 

навіть тепер, коли «зелений» 
поволі втрачає у вазі, водії на 
автозаправках цього не відчу-
вають.

Як завжди оперативно від-
реагували на ситуацію і базар-
ники. Причому, не виробники 
продуктів, яких туди явно не 
підпускають, а перекупники. 

У промислових крамницях 
усе виглядає ще парадоксаль-
ніше. Аби щоразу не перепи-
сувати ціни на деякі модні, бу-
цімто фірмові, товари, тут ви-
рішили вказувати їх вартість у 
доларах.

Натомість ні контролюючі 
служби, ні Антимонопольний 
комітет, ні асоціації захисту 
прав споживачів та деякі інші 
державні інституції, покликані 

жорстко реагувати на явне на-
хабство горе-бізнесменів, аб-
солютно «випали в осад» і че-
кають чи то свого переформа-
тування, а чи повного розфор-
мування. 

Розгул демократії аж за-
шкалює. А тим часом усе - і по-
рожні полиці у магазинах, і до-
ведені до відчаю люди, і неви-
значена, далека від позитивної 
ситуація на Сході, – вказують 
на те, що, задекларувавши єв-
ропейське майбутнє України, 
вітчизняна влада вкотре за-
блудилася між трьох дерев і за 
рівнем життя завела українців 
десь в Африку.

Щоправда, там хоч банани 
дешевші.

Юрко СНІГУР.

Минулий тиждень ще раз яскраво засвідчив усю хибність комуністичної 
догми про те, що революційна ситуація в тій чи іншій країні виникає тоді, 
коли верхи не можуть діяти по-новому, а низи не хочуть жити по-старому. 

Невже у Європу обов’язково 
треба йти через Африку?
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- Пане Михайле, то чи виправ-
даний цей продуктовий ажіотаж, 
який охопив і жителів області?

- Вважаю, що ця проблема штучна. 
Люди скуповували мішками борош-
но, цукор, крупи… На цьому, безпере-
чно, нажилися торгові мережі, які не-
виправдано кілька разів на день міня-
ли цінники, або ж реалізовували това-
ри, які уже втрачали термін придатнос-
ті. Також постачальники. Найбільше ж 
постраждали малозабезпечені родини, 
старші люди, які пам’ятають голодні 
роки. В Україні є надзвичайно великі 
запаси продовольства. Минулого року 
ми зібрали 64 мільйони тонн зернових. 
Нехай 34 з них продамо. Залишиться 20 
мільйонів тонн, 5 з них піде на борош-
но, ще 5 згодуємо. Маємо залишок – 20 
мільйонів перехідного резерву. Бува-
ли роки, що стільки ми взагалі збира-
ли за рік. Ще більш надумана пробле-
ма з цукром, надлишок якого не знаємо 
де реалізувати. Ми маємо найкращі, Бо-
гом дані землі. За кількістю чорноземів 
Україна займає друге місце у світі. Ми 
можемо прогодувати більше 150 міль-
йонів населення.

- Так, але селяни нині стурбовані: 
чим сіяти, підживлювати майбут-
ній урожай? Ціни що на пальне, що 
на міндобрива, багатьом уже не по 
кишені.

- Я завжди кажу: які б труднощі не 
виникали, але коли маєш клаптик зем-
лі, ні ти, ні твої діти чи онуки, голоду не 
знатимуть. Так, сьогодні нелегко: з од-
ного боку війна, з іншого – розкрадена 
держава. Інвестори 
не спішать до Укра-
їни. Переконаний: 
це - проблеми тим-
часові. Критикувати 
легко, втілювати у 
життя нове - важко. 
Українці дадуть собі 
раду. Бо генетично закладено: украї-
нець – господар, це як синонім. Може 
не викрутитися грек, італієць, ми ви-
крутимося. Нині треба задуматися: що 
потрібно купувати у першу чергу - за-
йву пральну машину, телевізор, бо мо-
жуть подорожчати… Чи насіння і мін-
добрива.  

- Може, і керівництву держа-
ви варто повернутися обличчям до 
села? 

- Точніше, до грамотної аграрної по-
літики. Ця галузь, в принципі, може ви-
тягнути всю економіку. Що таке сіль-
ське господарство? Це робочі місця у 
машинобудуванні, тваринництві, хіміч-
ній галузі, селекції… Газ, вугілля – їхні 
запаси вичерпуються, а земля – катего-
рія вічна. Треба лише мудро і дбайли-
во до неї ставитися. Ринок збуту сіль-
ськогосподарської продукції – безмеж-
ний. Та, на жаль, Україна ще немає того 

поводиря, який би розумів, за рахунок 
чого люди можуть добре жити. Нині, на 
мою думку, в Україні є ще одна біда. Це 
– великі агрохолдинги. Вони знищили 
всю соціальну інфраструктуру села, ви-
робничі приміщення. Що надбали села 
за роки господарювання на їхніх зем-
лях цих гігантів? Нічого. Хіба  що роз-
биті дороги і безробіття. Якщо взяти 
15 мільйонів сільських жителів, 80 від-
сотків з них – безробітні. Люди або ви-
їжджають закордон, або виживають 
з підсобного господарства чи на пен-
сію батьків, якщо такі є. Ще хтось про-
сто спивається, бо немає себе де подіти. 
Під державні гарантії ці агрохолдинги 
набрали мільярдні кредити, дочірні 

фірми зареєстрова-
ні в офшорах. Швид-
ше всього, держава 
ще й буде віддавати 
їхні борги. Візьміть 
для прикладу євро-
пейські країни. Ту ж 
Францію, Італію, Ні-

меччину, Польщу. Там ніхто не має у ко-
ристуванні 300 чи 500 тисяч гектарів 
землі. Оптимально – 150-300 гектарів. 
А в нас, у тому числі, і на Тернопільщи-
ні, пайовики часто і в очі не бачили ке-
рівника того агрохолдингу, як і він їх. 

- Варіанти?..
-  Треба дати можливість розвива-

тися малому і середньому бізнесу. І це 
залежить не лише від уряду. Про це по-
винні думати й банки, які мали б зде-
шевити кредитування. Якщо не вряту-
ємо малий і середній бізнес сьогодні, 
завтра і банки можуть бути не потріб-
ні. Не можна відлякувати інвесторів 
своєю безпорадністю, а варто показати 
їм, що і самі можемо давати раду.

- Зараз ви – радник міністра вну-
трішніх справ Арсена Авакова з пи-
тань антикорупційної боротьби у 
галузі агропромислового бізнесу.

- Фактично, я сам напросився на цю 
посаду. Аграрна галузь, яка нині виживає 

не завдяки, а всупереч 
державі, мені знайома 
і близька. У земельних 
відносинах нині, як і в 
багатьох інших сферах, 
процвітає корупція, яка 
роз’їдає державу. Звер-
ніть увагу: в Україні є 
12 мільйонів гектарів 
землі державної влас-
ності. З них у віданні 
Держкомзему приблиз-
но 10 мільйонів. Інші – 
в Національній акаде-
мії аграрних наук, в Мі-
ністерстві аграрної по-
літики, частина пере-
дана під міністерство 
освіти. Якщо землі роз-
пайовані, сільгоспви-
робник платить оренд-

ну плату, прибутковий податок. Та відко-
ли існує незалежна Україна, не проведе-
на належна  інвентаризація землі. Хоча  
років 4-5 назад починали робити дер-
жавний кадастр, Європейський банк роз-
витку навіть виділив на це кошти, які ро-
зікрали, а справу так і не довели до кін-
ця. Я консультувався з науковцями, ана-
літиками: виявляється 4-5 мільйонів 
гектарів землі фактично не мають кон-
кретного господаря – невідомо, хто пра-
цює, як працює, куди платить, кому пла-
тить… А це означає, що держава не отри-
мує десятки мілярдів гривень за оренду, 
бо її просто ніхто не оформляє. Корупція 
проявляється вже в тому, що укладають-
ся договори про співпрацю. Схема: дер-
жавне підприємство, наприклад, якийсь 
науково-дослідний інститут, має у по-
стійному користуванні 5 тисяч гектарів 
землі, але не має грошей, щоб їх обро-
бляти. І тут з’являється хтось і пропонує 
оформити договір про співпрацю. Зрозу-
міло, розрахунки ідуть лише між керів-
ником державного підприємства і заці-
кавленою особою. Інший штрих. Сьогод-
ні у віданні мініс-
терства АПК біля 
500 державних під-
приємств, 95 відсо-
тків з них – збитко-
ві. Для чого їх утри-
мувати? Утриму-
вати збиткові іпо-
дроми чи спиртоза-
води, які на кінець 
року мали мільярд-
ний борг? Тож нині 
важлива політична воля не говорити, а 
робити. З однодумцями напрацьовуємо 
також ряд інших життєво важливих для 
країни питань, які хочу донести і до пана 
Авакова, і до прем’єр-міністра. 

- Буквально позавчора парла-
мент вніс зміни у пенсійне законо-
давство. Поруч з відміною чималих 
пенсій суддям, прокурорам, нарде-

пам, відняли і 15 відсотків виплат 
у працюючих пенсіонерів, якщо їхня 
пенсія перевищує заледве півтори 
тисячі гривень. Погодьтеся, це зо-
всім невелика сума.

- Я скажу, що з пенсійним законо-
давством нам все одно щось треба ро-
бити. Нині в Україні 14 мільйонів пен-
сіонерів. Це – 30 відсотків від усього 
населення. У європейських країнах, де 
ВВП у 4-5 разів вищий, кількість пенсі-
онерів складає максимум 14 відсотків. 
Маємо дефіцит Пенсійного фонду 80 
мільярдів. Де взяти  у нинішній кризо-
вий час, коли війна, податки не збіль-
шуються, такі ресурси?

- Пане Михайле, ваш благодійний 
фонд «Апостол» надає цільову допо-
могу воїнам АТО, інвалідам, мало-
забезпеченим, багатодітним роди-
нам. Однак ваша діяльність уже ви-
йшла за межі Тернопілля. У рамках 
всеукраїнської програми «Добро – 
людям» ви активно співпрацюєте з 
іншими благодійними фондами з різ-
них регіонів України. Також з міжна-
родними інституціями.

- Маємо справді багато напрацю-
вань. Отримую велике задоволення від 
того, що можу комусь допомогти. А,  
взагалі, хочу зауважити, що волонте-
ром зараз став чи не кожен. Інколи вар-
то лише скоординувати зусилля. Нині 
ми відкрили центри з надання безко-
штовної допомоги у Маріуполі, Сєверо-
донецьку. У рамках програми «Добро – 
людям» робимо багато корисних речей 
спільно з благодійними фондами з Ми-
колаївської, Чернігівської, Львівської 
областей, ділимося досвідом. Ось не-
забаром у Тернополі відкриємо медико-
реабілітаційний центр для старших лю-
дей. Тут можна буде поспілкуватися, 
знайти собі друзів за інтересами, отри-
мати допомогу психолога. Вдячний за 
розуміння у цьому питанні міському го-
лові Тернополя Сергію Надалу, який до-

поміг з приміщенням. 
Працюємо і над ство-
ренням реабілітацій-
них центрів для учас-
ників АТО. Адже син-
дром війни ще довго 
буде тривожити тих, 
хто пережив це пекло. 
Запрошую підклю-
чатися до вирішен-
ня цих питань усіх не-
байдужих краян.          

- І на закінчення – побажання на-
шим читачам. 

- Миру, злагоди, розуміння, патріо-
тизму. Ми обов’язково переможемо – в 
це треба вірити, хотіти і усіма силами 
до цього йти. І буде Україна з хлібом. 
І засіємо весняне поле, яке вже чекає 
працьовитих селянських рук.

Зіна КУШНІРУК.           

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬДіалоги 5nday.te.ua

«Корупція в Україні 
така ж небезпечна, 

як і війна» 

Михайло АПОСТОЛ: 

Останній тиждень, скажемо м’яко, не 
тішив українців. Стрибок долара, а 
відтак і цін, змусив багатьох змітати 
з полиць магазинів усе, не перебира-
ючи особливо – що потрібно вже за-
раз, а без чого ще можна обійтися. За-
шкалюють нині ціни і на пальне, міне-
ральні добрива. На порозі ж – весна, 
час сіяти. Чи виправдана паніка укра-
їнців, чи будемо мати хліб і до хліба? 
Про ці та інші проблеми розмовляємо 
з головою благодійного фонду «Апос-
тол», народним депутатом 7 скли-
кання, радником міністра внутрішніх 
справ з питань антикорупційної бо-
ротьби у галузі агропромислового біз-
несу Михайлом АПОСТОЛОМ.

Українці дадуть собі раду. 
Бо генетично закладено: 
українець – господар, це 
як синонім. 

Отримую велике задово-
лення від того, що можу ко-
мусь допомогти. А,  взага-
лі, хочу зауважити, що во-
лонтером зараз став чи не 
кожен. Інколи варто лише 
скоординувати зусилля. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ 
ЗА ПРАВОМ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Особливим випадком спадкування є спадкування за правом 
представлення, передбачене ст. 1266 Цивільного кодексу України.

Суть спадкування за правом представлення полягає в тому, що 
хоча деякі родичі спадкодавця не включаються до складу жодної 
з черг спадкоємців за законом, проте вони не усуваються повніс-
тю від спадкування і за певних умов набувають права спадкування. 
Спадкоємцями вони виступають, ніби представляючи більш близь-
кого родича спадкодавця, який на момент відкриття спадщини по-
мер (звідси й назва - “спадкування за правом представлення”).

За правом представлення онуки (правнуки), прабаба, прадід, 
племінники спадкодавця, двоюрідні брати та сестри спадкодавця 
спадкують ту частку, яка належала б їх відповідному родичу, якби 
він був живий. Тобто це батько чи мати, дід чи баба, брат чи се-
стра спадкодавця, дядько чи тітка спадкодавця, що повинні були 
б успадковувати, але померли до відкриття спадщини. Основні за-
сади спадкування за правом представлення: - онуки (правнуки) 
спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за за-
коном їхнім матері, батькові, (бабі, дідові), якби вони були живи-
ми на момент відкриття спадщини; прабаба, прадід, спадкують ту 
частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям (бабі, ді-
дові спадкодавця), якби вони були живими на момент відкриття 
спадщини;

- племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка 
належала б за законом їхнім батькові, матері (братові або сестрі 
спадкодавця), якби вони були живими на момент відкриття спад-
щини;

- двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту частку 
спадщини, яка належала б за законом їхнім батькові, матері (дядь-
кові та тітці спадкодавця), якби вони були живими на момент від-
криття спадщини.

Важливо! Якщо спадкування за правом представлення здій-
снюється одночасно кількома особами, частка їхнього померлого 
родича ділиться між ними порівну.

При спадкуванні по прямій низхідній лінії право представлен-
ня діє без обмеження ступеня споріднення. Наприклад, успадкову-
ючи в порядку права представлення, внуки (правнуки) заклика-
ються до спадкування разом зі спадкоємцями першої черги. При 
розподілі спадкового майна вони ніби представляють своїх бать-
ка та (або) матір, що померли раніше. При цьому вони виступають 
як безпосередні спадкоємці спадкодавця, а не як спадкоємці тих 
осіб, яких вони “представляють”. Це означає, що внуки (правнуки) 
відповідають за борги спадкодавця, але не відповідають за борги 
своїх батьків, які померли до відкриття спадщини. (За борги бать-
ків вони відповідають у тому випадку, якщо виступають як спад-
коємці останніх).

О. НОВАК, державний нотаріус Першої тернопіль-
ської державної нотаріальної контори. 

Акциз вже у чеку!
У розрахунковому документі – фіскальному чеку РРО 

обов’язково повинні бути відображені ставка та сума акцизного 
податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів. 

Для правильного відображення акцизного податку з роздріб-
ного продажу підакцизних товарів у розрахункових документах 
платникам варто звернутися до центрів сервісного обслуговуван-
ня для програмування касової техніки. Перепрограмування РРО 
не тільки забезпечить відповідність розрахункових документів 
вимогам чинних нормативно-правових актів, але й полегшить об-
рахунок цього податку при декларуванні.

Нагадаємо, що Законом України від 28.12.2014 №71-VIII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законо-
давчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до 
Податкового кодексу України, якими зокрема з 1 січня 2015 року 
запроваджено нарахування та сплату акцизного податку з роз-
дрібної реалізації підакцизних товарів.

Ставка цього нового податку становить 5 % від вартості това-
ру, його сплачують суб’єкти господарювання, які реалізують підак-
цизні товари в роздріб.

Сплатити суму акцизного податку з роздрібного продажу під-
акцизних товарів за січень 2015 року суб’єкт підприємництва по-
винен не пізніше 2 березня 2015 року до місцевого бюджету, де 
розташовані пункти продажу підакцизних товарів.

Банк пробачив проценти: від отримано-
го кредиту – подай декларацію

Отримання іноземних доходів, від продажу рухомого та неру-
хомого майна, інвестиційних прибутків, здавання в оренду неру-
хомості тощо – на сьогоднішній день чи не кожен знає, що такі до-
ходи потрібно декларувати.

А ось сталось майже неймовірне -  ви у свій час взяли кредит 
в одному із банків (і достатньо велику суму), однак повернути не 
маєте змоги, а фінансова установа проявила нечувану великодуш-
ність – вас інформують, що відсотки - анульовано. 

Безумовно, як відзначити цю святкову подію – навчати не по-
трібно. А от щодо того, як виконати вимоги Податкового кодек-
су - Вам підкажуть податківці. А підказка однозначна – суми від-
сотків платника податку, анульованого кредитором за його само-
стійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до 
закінчення строку позовної давності - включається до оподатко-
вуваного доходу такого платника. В такому випадку боржник са-
мостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній 
податковій декларації.

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ
ГУ ДФС в області.

В органах внутрішніх 
справ області, як і по всій 
Україні, відповідно до вимог 
Закону України «Про очищен-
ня влади», розпочався черго-
вий етап перевірки.  Тривати-
ме він з березня по травень. 

Т.в.о начальника УМВС 
України в Тернопільській 
області Олександр Богомол 
підписав відповідний наказ 
про початок проведення лю-
страції в органах внутрішніх 
справ області. Люстраційну 
перевірку проводитимуть  
стосовно першого заступни-
ка начальника обласної мі-
ліції та його заступників, ке-
рівництва міськрайвідділів  
області, начальників  струк-
турних підрозділів та галу-

зевих служб УМВС. 
 Відповідальність за про-

ведення перевірки покладе-
но на управління кадрового 
забезпечення обласної мілі-
ції. Особи, які підпадають під 
проведення перевірки, пови-
нні подати відповідну заяву 
до управління кадрового за-
безпечення. Разом із заявою 
особи подають копію свого 
паспорта та декларацію про 
майновий стан та доходи за 
минулий рік. Даний пакет 
документів співробітники 
управління кадрового забез-
печення надсилають до ор-
ганів, які уповноважені про-
водити перевірку. За її ре-
зультатами будуть прийняті 
відповідні рішення.

У слідчому управлінні обласної міліції 
створена спеціальна робоча група для на-
дання допомоги громадянам, чиї родичі  та 
близькі зникли у зоні проведення антитеро-
ристичної операції.

 За кожним зверненням громадян буде 
відкрито кримінальне провадження. Також 
здійснюватимуться заходи щодо відібрання 
взірців біологічного походження з подаль-
шим порівнянням ДНК-профілів виявлених 
останків тіл, яких візуально ідентифікувати 
неможливо.

Правоохоронці співпрацюватимуть з во-
лонтерами щодо розшуку та встановлення  
місця перебування зниклих осіб.

 Контакти робочої групи: м. Тернопіль, 
вул. Валова, 11 каб. 115, 115 А, телефони: 
(0352) 27-14-15, 27-12-31, «гаряча теле-
фонна лінія» 097-707-39-11 (цілодобово).

 

Більше місяця наші правоохоронці несли службу у 
зоні проведення антитерористичної операції. Охорона 
громадського порядку, виявлення вибухонебезпечних 
речовин, перевірка підозрілих осіб – усе це та багато ін-
шого входило до основних обов’язків бійців міліцейсько-
го батальйону «Тернопіль». 

Для командира першого взводу батальйону «Тер-
нопіль» Дмитра Копчака це була третя ротація. Чоловік 
стверджує, що вона виявилася однією з найважчих.

- Коли ми приїхали сюди 15 січня, то цю територію 
сильно обстрілювали, було важко і фізично, і морально. 
Паніка панувала і серед місцевого населення. Дякувати 
Богу, все пройшло нормально, всі живі і здорові. Останні 

дні затихло і сподіваюся, що так буде і надалі.
Перші дні на місці служби бійці в день та вночі перебу-

вали у повній бойовій готовності, спали в екіпіровці та зі 
зброєю, бо ситуація мінялася щогодини.

Бійці батальйону стверджують, що з кожним днем 
все більше так званих сепаратистів та ополченців зда-
ються у полон до українських силовиків. Відмовляються 
повертатися на територію ДНР чи ЛНР в обмін на наших 
військових й захоплені раніше бойовики.

За словами командира першого взводу батальйону 
«Тернопіль», багато хто з ополченців стверджує, що не 
хочуть більше воювати, бо зрозуміли, що ця війна ніко-
му не потрібна. У надії про перемир’я постійно живуть 

місцеві мешканці Лисичан-
ська. Люди кажуть, що че-
рез страх перед невідоміс-
тю, що щось може трапити-
ся у будь-яку хвилину, вули-
ці після 18 години швидко 
порожніють.

Вдячні бійці батальйо-
ну «Тернопіль» усім, хто по-
стійно підтримує й допома-
гає їм як продуктами харчу-
вання, так і одягом та засо-
бами захисту. В свою чергу 
хлопці обіцяють до самого 
кінця захищати цілісність 
нашої держави і не пустити 
ворога в оселі українців.

У помешканні одного з гурто-
житків міста медики виявили мерт-
вою 23-річну мешканку Ланівецько-
го району. На місце події одразу ви-
їхала слідчо-оперативна група. Екс-
перти встановили, що смерть дівчи-
ни настала внаслідок механічної ас-
фіксії – її задушили. 

Працівники міліції оперативно 
взялися за розслідування та за га-
рячими слідами встановили особу  
підозрювану у скоєнні тяжкого зло-
чину. Як повідомив тимчасово вико-
нуючий обов’язки начальника облас-
ного управління міліції Олександр 
Богомол, у вчиненні вбивства право-
охоронці обґрунтовано підозрюють 
23-річного тернополянина. Моло-
дик одружений, має на вихованні ма-
леньку доньку, однак сімейне життя 
не склалося. Парубок не спішив офі-
ційно працевлаштуватися, аби утри-
мувати сім’ю, а невдовзі покинув дру-
жину та познайомився з іншою ді-
вчиною. 

Молода ланівчанка приїхала до 
обласного центру у пошуках робо-

ти. Разом з подругою винайняла кім-
нату в гуртожитку та влаштувала-
ся працювати касиром у один з тор-
гових закладів міста. З тернополяни-
ном дівчина познайомилася більше 
року тому. Новина про те, що подруга 
була вагітна від іншого,  не спинила 
кавалера. Пара продовжила зустріча-
тися. Молодик часто приходив в гос-
ті, залишався на ніч. Того фатального 
дня тернополянин запросив подругу 
до кінотеатру, потім трохи погуляли, 
парубок випивав спиртне. Пізно вве-
чері повернулись до помешкання по-
други. За якийсь час між молодиком 
та дівчиною виникла суперечка. До-
стеменно невідомо, чим так сильно 
образила подруга свого кавалера, од-
нак той дуже розізлився та у п’яному 
запалі міцно стиснув рукою шию ко-
ханки, а іншою закрив їй ніс та рот. 
Відпустив, коли жертва вже не диха-
ла. Швидко одягнувся та, прихопив-
ши з собою цінні речі, аби зімітувати, 
що злодіяння вчинили пересічні зло-
дії, парубок кинувся втікати. Тіло мо-
лодої жінки вранці знайшла її сусід-

ка по кімнаті. Разом з сусідами кину-
лися викликати швидку, однак меди-
ки лише констатували смерть жерт-
ви. Обірвалося й на 19 тижні малень-
ке життя ще ненародженої дитини. 
Правоохоронці оперативно розшу-
кали підозрюваного. Той перехову-
вався в одному з сіл Збаразького ра-
йону. Під час затримання тернополя-
нин чинив опір та наніс тілесні ушко-
дження працівнику міліції. Опера-
тивники знайшли та вилучили ви-
крадені зловмисником ювелірні ви-
роби та гроші. Чоловік у скоєному зі-
знався. Наразі він вже затриманий 
у порядку статті 208 КПК України і 
йому оголошено про підозру у вчине-
ні важкого злочину. 

Слідчим відділом Тернопільсько-
го міського відділу міліції відкри-
то кримінальне провадження за ст. 
115 Кримінального кодексу Украї-
ни (умисне вбивство) та за ч.2 ст.345 
КК України 3 (погроза або насиль-
ство щодо працівника правоохорон-
ного органу). Триває досудове розслі-
дування.

У міліції - люстрація Правоохоронці допоможуть 
знайти зниклих у зоні АТО

Обірвав два життя
Нетверезий тернополянин задушив свою вагітну подругу. 

Тернопільські бійці бережуть спокій в Лисичанську
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Тернопільський художник 
Микола Кафтан разом зі свої-
ми учнями вже три тижні пе-
ретворюють атрибути війни 
на справжні шедеври. На од-
них українські пейзажі, ста-
течні козаки чи ангели, на ін-
ших – петриківський розпис 
та інші традиційні візерунки. 
Невід’ємними елементами є на-
ціональні символи та написи 
“Герої не вмирають”, “Молюсь за 
Україну”, “Слава Україні”. 

Разом із козаками активіс-
ти зображають сучасних героїв. 
Один із шоломів приніс до них 
батько тернопільського фото-
графа і айдарівця Віктора Гурня-
ка. У цій касці Вітя був на Майда-
ні. На ній, за спиною добровольця, міс-
цеві майстри зобразили поле соняхів і 
блакитне небо. За цей мир і спокій, ка-
жуть вони, Віктор загинув на Сході. 

Стверджують 
український дух 

Микола Кафтан викладає у терно-
пільській школі народних ремесел – на-
вчає дітей бачити красу та передавати 
це з допомогою пензля і фарб. У віль-
ний час допомагає волонтерам. Має ав-
томобіль, і якщо треба кудись поїха-
ти, завезти-привезти продукти чи речі 
для військових, звертаються до ньо-
го. Ідея розмальовувати шоломи, каже, 
з’явилася спонтанно. 

– Люди мистецтва не можуть бути 
осторонь того, що відбувається, – зау-
важує він. – Зараз такі пісні пишуть – я 
їх можу десять разів слухати і щоразу 
сльози виступають. Знімають докумен-
тальні фільми про події на Сході. Я зро-
зумів, що можу хоч у такий спосіб допо-
могти. 

Задум художник переповів своїм 
учням, і вже невдовзі вони почали гур-
том оздоблювати шоломи. Згодом до-

лучилися й інші викладачі. Особливу 
радість від малювання отримують діти 
– для них це почесно та відповідально. 

Тернополяни вже оздобили одинад-
цять шоломів і на цьому зупинятися 
не планують. У кожне зображення, ка-
жуть, закладають якісь меседжі. Ма-
люють щось таке, що б стверджувало 
український дух.

– Чотири шоломи у нас із козаками. 
Вони і на конях, і з бандурою, є козак 
Мамай, – розповідає пан Микола. – На 
одній касці зображена Матінка Божа – 
схилилася у молитві над українським 
селом. 

Пам’ятка для донечки
Більшість шоломів, які вже розма-

лювали у школі ремесел, щойно купле-
ні. Тому тут відчували особливу від-
повідальність, коли оздоблювали кас-
ку одного з українських бійців – Вікто-
ра Гурняка. У ролі фотографа він прой-
шов весь Майдан, але легко міг відклас-
ти свою камеру і допомогти тим, хто 
цього потребував. А з літа записався до-
бровольцем в “Айдар”. Віктор загинув 19 
жовтня, у Луганській області. У нього за-
лишилась маленька донька і дружина.

Портрет Віктора малювали з фо-
тографії. Тільки бронетранспортер за 
його спиною замінили на мирний укра-
їнський пейзаж – як втілення мрії про 
Україну, кажуть активісти. Цю каску не 
продавали, а залишили для донечки Ві-
ктора, Юстинки.

За шолом – 350 євро 
Микола Кафтан запевняє, що малю-

нок на шоломах не зітреться. Зелена 
фарба, якою вони покриті, швидко вби-
рає нові барви. Аби захистити зобра-
ження від пошкоджень, його лакують. 
Нині майстри чекають, поки підсохне 
фарба ще на трьох касках. Деякі – вже 
продали на аукціонах. 

Покупців шукають в інтернеті во-
лонтери місцевої Самооборони. Дві 
каски відправили в Англію – до укра-
їнської діаспори, ще одну – в Італію. 
Розмальований шолом, розповідає ху-
дожник, купив навіть депутат – за 350 
євро. 

Позитивні символи 
Людина, яка купить такий виріб, 

стає дотичною до подій в Україні, каже 
Микола Кафтан. Водночас він акцентує: 

це – позитивні символи, які прино-
сять перш за все мир. Це згадка і 
оберіг, що уособлює квітучу, різно-
барвну, єдину країну і сильних лю-
дей, які тут живуть.

– Під час Майдану я теж їздив до 
Києва, – розповідає художник. – До-
помагав будувати барикади, міш-
ки зі снігом носив. Зараз найчасті-
ше згадую, як штурмували Україн-
ський дім. Там заблокували кілька 
сотень “беркутівців”, і його зі всіх 
боків оточили мітингарі. Тоді був 
сильний мороз – десь 25 градусів. 
У такий холод, без командирів, 
українці змогли організуватися й 
боротися. І зараз, коли спілкуюся 

з нашими солдатами, завжди вражають 
їхні очі. У них не лише втома від пере-
житого, а сила та віра.  

Ліки від байдужості
Останнім подіям в Україні Мико-

ла Кафтан присвячує і картини. Одну з 
них можна побачити в майстерні, де те-
пер розмальовує шоломи. На фоні па-
лаючих барикад – маленька дівчинка зі 
світлими очима.

– Зараз такий час, коли народжуєть-
ся щось нове у людських серцях – силь-
не і водночас ніжне, – розповідає. – Ма-
буть, це символ любові. Вона ніжна, але 
разом з тим сильна, коли люди хочуть 
її почути. Образ невинності, яка колись 
трішечки підросте і розквітне.

А тим часом тернопільські діти про-
довжують розмальовувати військо-
ві каски мирними символами. У та-
кий спосіб, кажуть, хочуть не лише до-
помогти солдатам, а й достукатися до 
людських сердець.

–  Мистецтво впливає на душу лю-
дини, – додає Микола Кафтан. –  Однієї, 
десятка, сотень… Хто хоче почути і по-
бачити, той відгукнеться. Нам не мож-
на бути байдужими. 

Антоніна БРИК.

тернополяни 
розмальовують 
армійські шоломи

Мистецтво війни: 

Польові каски за-
хищають життя 
солдатів не лише 
на фронті. Оздо-
блені малюнками 
шоломи тернопо-
ляни продають, а 
за виручені кошти 
купують амуніцію 
для військових.

Кузов машини волонтери завантажили 
продуктами, ліками та спецобладнанням. Як 
розповів міський голова Тернополя Сергій 

Надал, автомобіль придбали за кошти меценатів і 
представників української діаспори. 

– Це вже п’ятий автомобіль, який ми передаємо в зону АТО. 
Хочу подякувати всім тернополянам, підприємцям, меценатам 
за щоденну допомогу фронту, – зазначив міський голова. 

Ключі вручили одному з добровольців. Найближчим часом 
позашляховик доправлять на підмогу на фронт. 

– Такі машини потрібні нашому батальйону. Вони надійні та 
виконують різні функції – від евакуації поранених до перевезен-
ня бійців під час військових операцій, – каже боєць батальйону 
Василь Чашка. Незважаючи на оголошене перемир’я, розповідає 
доброволець, обстріли на передовій не припиняються. Тож ав-
томобілі, які передає громада, справді допомагають у порятунку 
життів українських військових.

З Тернополя в зону АТО передали позашляховик 
Він служитиме бійцям 
батальйону «Січ», 
які нині виконують
 бойові завдання
 на Донеччині.
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Вона – з тих педагогів, для яких їхня 
професія – не робота, а покликання. Оксана 
Михайлівна викладає українську мову та 
літературу в школі села Колодіївка Підво-
лочиського району. Її перші учні вже дорос-
лі, але й зараз приходять до своєї вчитель-
ки, діляться успіхами, питають поради. 

– Це була моя дитяча мрія, – розповідає 
пані Оксана. – Відколи себе пам’ятаю, я за-
вжди хотіла бути вчителем. Садила молод-
ших дітей перед собою, читала їм, співала, 
вчила рахувати. Писала уявний “класний 
журнал”, як справжні вчителі. 

Після навчання у педагогічному виші 
вона повернулася у своє рідне село. Коли 
любиш свою роботу, то не робиш різниці, 
де працюєш: у сільській школі чи міській, 
каже вчителька. 

– Наші діти щирі, відкриті. Стараюся 
працювати так, аби в кожному розвину-
ти бажання вчитися, поважати інших лю-
дей. Дитину треба відчувати серцем. Іноді 
– поставити себе на її місце, навчити дося-
гати мети. Якщо дитина відчуває твою ува-
гу, щирість, вона і сама відкриється як осо-
бистість. Це вже потім можна говорити про 
різні методи, форми виховання, навчання. 
Але головне – любов, щира і віддана, – каже 
пані Оксана.

Серед її вихованців є переможці та при-
зери районних і обласних конкурсів. Аби 
зацікавити учнів, старається, як каже, іти в 
ногу з часом. 

– Звичайно, хотілося б покращити мате-
ріальну базу. Адже не секрет, що більшість 
вчителів працюють на ентузіазмі: створю-
ють сучасні стенди, дидактичні матеріали. 
Але в тій ситуації, у якій зараз наша держа-
ва, надіятись на значну фінансову підтрим-

ку марно, – зауважує вчителька. 
У сільській школі зі своїми вихованця-

ми Оксана Михайлівна проводить нестан-
дартні заняття – урок-суд, урок-подорож, 
урок-інтерв’ю. Застосовує технології ін-
терактивного навчання. Особливо подоба-
ється дітям робота в малих групах, мозкові 
штурми, дискусії. 

– Професія вчителя вимагає бути по-
стійно в курсі подій сучасності, – зауважує. 
– Педагог і сам повинен весь час вчитися. 

Крім роботи у школі, Оксана Михай-
лівна працює з дитячими фольклорно-
обрядовими гуртами “Ходаки” та “Романів-
ський обертас”. Разом із художнім керівни-
ком колективів Михайлом Полюгою роз-
кривають дитячі таланти. Разом з малень-
кими артистами вони вже об’їздили 17 кра-
їн світу – як учасники різноманітних кон-
курсів, фестивалів, благодійних концертів. 

– Робота з дітьми – це радість, натхнен-
ня, а також самовіддана праця, – каже Окса-
на Михайлівна. – Коли ми з колективом по-
їхали на фестиваль в Угорщину, там у міс-
ті Принявор голова української діаспо-
ри запропонував залишитися працювати 
в українській недільній школі. Тоді одна 
наша дівчинка сказала: “А як же ми? Ви нас 
залишите?” І покотилися сльози з очей у 
неї і у мене.

Учительській професії Оксана Михай-
лівна присвятила вже 22 роки. 

Зауважує: по дітях завжди видно, яка 
атмосфера в сім’ї і що робиться в державі. 
Сучасний світ неспокійний, у ньому багато 
несправедливості. Основне – виховати до-
стойних людей, навчити їх відрізняти зло 
від добра та давати раду в житті.

Таня НИЧКА.

“Відколи себе 
пам’ятаю, 

завжди хотіла 
бути вчителем”

Діти талановиті всюди – і в місті, і в селі. Головне – 
помітити їхні здібності, переконана вчителька Оксана Сень. 

У Качанівці Підволочиського ра-
йону та й у довколишніх селах завжди 
кликали Віктора Барняка, якщо в гос-
подарстві трапилась якась біда. Він за-
вжди допомагав, лікував навіть безна-
дійно хворих тварин, був чудовим ве-
теринаром. Та коли на Сході почалася 
війна, не зміг залишитися вдома і пі-
шов добровольцем на фронт. 

- Коли я був на Майдані, потовари-
шував з грузином Давидом, - розпові-
дає Віктор. -  Він завжди ходив з гру-
зинським прапором на плечах. Ми сто-
яли з ним пліч-о-пліч у найкривавіші 
лютневі дні Революції гідності. А вліт-
ку минулого року я побачив Давида на 
одному з каналів – як виявилось він 
був у батальйоні «Айдар». Думаю, як 
це грузин захищає Україну, а я сидіти-
му вдома. І пішов на фронт. 

Віктор служить у 128-ій гірсько-
піхотній бригаді. Спершу пройшов на-
вчання, потім разом з хлопцями їх від-
правили на третю лінію оборони – в 
Полтавську область. А восени – на пе-
редову. Спершу привезли в Дебальце-
ве, далі Чорнухіно, Кам’янка, Нетіши-
но… 

Віктор пробув 98 днів у Нетіши-
но – найдовше від усіх. На ротацію по-
трапити не вдалося.  Його позивний 
– «Док» або «Ветеринар». Був і санін-
структором, і старшим на блокпосту. 

- На передовій немає поділу на 
старших і молодших, роки і звання 
там ролі не грають, там всі рівні, всі 
побратими. Всі роблять те, що потріб-
но - розповідає чоловік. – Ми мали до-
брих командирів. «Соболь» – керівник 
від Бога, «Ігнат» – 26-річний хлопець, 
який керував бійцями на 10-20 ро-
ків старшими від нього. На передовій 
немає часу на багато речей. Там -  або 
тебе, або ти. До нас не доїздили волон-
тери, журналісти. Ми практично були 
в ізоляції. Маєш 5-7 секунд, щоб схо-
ватися і врятуватися від ворожих сна-
рядів. А телефонний дзвінок інколи 
може вартувати життя…

Разом з хлопцями Віктор складав 
пісні, сидячи у підвалі у перерві між 
чергуваннями. Одну російською мо-
вою записали на відео, другу – укра-
їнською. - Але українську не покла-
ли на музику, адже наш компози-
тор з позивним «Свистак» загинув, 

- зі смутком каже чоловік. - На пере-
довій постійно страшно. Там немає 
таких, що не бояться, але бійці все 
одно роблять свою справу. Дуже ба-
гато російськомовних хлопців (десь 
70%) з Дніпропетровщини, Віннич-
чини, Миколаївщини, Херсонщини. 
Із Західної України я не зустрів бага-
то бійців. Хочеться подякували вої-
нам з Чечні – «дудаївцям». Вони ве-
личезні молодці і дуже нас підтри-
мують. 

На передовій захищають нашу кра-
їну прості хлопці. Віктор розповідає, у 
мирному житті його побратими були 
комбайнерами, трактористами, вете-
ринарами, будівельниками, міліціо-
нерами, військовими, не мали жодної 
освіти або ж мали кілька дипломів… 
Вони зуміли опанувати мистецтво ві-
йни і протистояти тренованим росій-
ським спецназівцям. Запитую, як це 
вдавалося?

- Найперше тому, що ми на своїй 
землі, вдома. Друге, то є злість, адже в 
кожного за плечима є друг, якого вже 
немає в живих, - каже боєць. - Сепа-
ратистів заставляють воювати про-
ти нас. Їх лякають тим, що нашко-
дять сім’ї, заберуть житло, тому хлоп-
ці йдуть в бій. Після Нового року на 
нас кинули російський спецназ. Та ми 
їм показали, де раки зимують. Якби 
нас підтримувала наша артилерія, то 
змогли б зробити набагато більше. А 
то тільки ми їх починаємо притиска-
ти, оголошують перемир’я. Приїздять 
машини до них, розвантажують бо-
єприпаси і у них є знову сили проти-
стояти нам. Якщо не буде допомоги 
«старшого брата», то воювати вони не 
будуть. Найстрашніше на передовій – 
перемир’я.

Ворожі снаряди не оминули Вікто-
ра. Він лікувався у харківському гос-
піталі. А потім наприкінці січня наре-
шті приїхав додому – обійняв найрід-
ніших, відпочив і навіть встиг попра-
цювати, адже майже на півроку зали-
шив напризволяще всіх своїх підопіч-
них тварин. Зараз він знову збираєть-
ся на Схід. Зізнається, інакше не може. 
Воюватиме, поки Україна не здобуде 
перемогу і не вижене зі своєї землі всіх 
ворогів.

Юля ТОМЧИШИН. 

«Грузин захищає 
Україну, 

а я сидітиму вдома?»
Він все життя лікував тварин… А тепер тримає 
в руках зброю і допомагає пораненим бійцям. 

Віктора  Барняк  
(у центрі)  
з  волонтерами

nday.te.ua

 У тернопільській бібліотеці 
показали казки Лесі Українки  

В останні зимові дні у Тернопільській 
міській бібліотеці для дітей №4 вшану-
вали всесвітньовідому українську пись-
менницю Лесю Українку. 

З нагоди 144-річниці з дня народження 
знаменитої  українки у бібліотеці стартувала святкова мистецька програма “Зорій довіку 
серед нас!” Щоденно тут відбуваються зустрічі з молодшими школярами шкіл  мікрорайо-
ну “Сонячний”. 

- Наші працівники доклали максимум зусиль і підготували неймовірно цікаві факти із 
життя поетеси, - розповідають у бібліотеці. -  Окрім того, програма насичена віршами, огля-
дами книжково-ілюстрованих виставок, бліц-турнірами та вікторинами. Адже Леся Україн-
ка не лише геніальна поетеса і драматург, талановитий прозаїк і перекладач, етнограф і пу-
бліцист, а ще неперевершений дитячий письменник. Напевно, треба було неабияк розуміти 
дитячу душу, щоб так відверто і щиро писати саме для малечі.

Справжньою родзинкою свята став виступ лялькового театру “Книга і лялька”, який 
успішно діє при бібліотеці. Юні актори репрезентували уривки за казками Лесі Українки 
(“Лелія”, “Біда навчить”,”Метелик”).

Колектив Тернопільської міської бібліотеки для дітей №4 запрошує школярів завітати 
на літературне свято і поринути у світ щирого, художнього слова. 
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У Росії терор і страх

Після вбивства російського полі-
тика Бориса Нємцова жоден опозиці-
онер не може почувати себе в Москві у 
безпеці. Про це заявив російський опо-
зиціонер Гаррі Каспаров, повідомляє 
«Голос Америки». «Його вбивство, при-
чому не в якомусь темному куточку міс-
та, а на тлі Кремля - є страшним сигна-
лом для всіх. Воно сіє страх і терор. Тому 
я припускаю, що режим виграє від цьо-
го вбивства», - наголосив Каспаров. За 
його словами, «ніхто не може почувати 
себе в безпеці у Москві, якщо він гово-
рить щось проти Путіна». Саме тому ба-
гато хто з російських опозиціонерів пе-
ребувають за гратами або змушені були 
залишити Росію, як і сам Каспаров. Та-
кож він припустив, що російська влада 
дала чіткий сигнал опозиційним акти-
вістам: «Ми не маємо наміру витрачати 
час на залучення вас до відповідальнос-
ті, вдаючи, що поважаємо принцип вер-
ховенства закону. Ми будемо просто усу-
вати вас». 

Меркель озброює Німеччину
Війна в Україні й погіршення від-

носин між Росією та Євросоюзом зму-
шують міністерство оборони Німеччи-
ни думати про нарощування оборон-
них потужностей. Про це в інтерв’ю ні-
мецькій газеті «Suddeutsche Zeitung» за-
явив глава комітету Бундестагу з питань 
оборони Ганс-Петер Бартельс. «Якщо 
ми хочемо створити в Європі ефектив-
ну оборону, треба, щоб війська були по-
вністю оснащені», - сказав Бартельс. На 
його думку, для армії потрібно 300 тан-
ків типу «Leopard». Бартельс також про-
понує відкликати рішення про скасу-
вання контракту на закупівлю броне-
транспортерів «Puma». Користувачі со-
цмереж з цього приводу пишуть: «Фрау 
Меркель, навіщо Німеччині зброя? Адже 
будь-який конфлікт можна вирішити у 
Мінську». 

Небачене марнотратство
Харчові відходи становлять сер-

йозну проблему для світової економі-
ки і навколишнього середовища, по-
відомляє УНІАН. Третину всіх виробле-
них у світі продуктів не з’їдають, а за-
гальна вартість викинутої їжі сягає $400 
мільярдів на рік. Цими харчами можна 
було б нагодувати 870 мільйонів голоду-
ючих людей. Скорочення харчових від-
ходів на 20-50 відсотків дозволить за-
ощадити $120-$300 мільярдів до 2030 
року. Крім того, така ситуація призво-
дить до зміни клімату, оскільки надлиш-
кове виробництво використовує вели-
чезну кількість водних і земельних ре-
сурсів, а також витрати на енергетику і 
транспортування. Із ростом чисельності 
населення Землі проблема буде усклад-
нюватися, стверджують фахівці.

НАТО неспроможне 
захистити Європу

Країни НАТО, у тому і числі Німеч-
чина, вживають недостатньо захо-
дів для посилення обороноздатнос-
ті Альянсу. Так, за словами, голови ко-
мітету Бундестагу з питань оборони 
Ханса-Петера Бартельса, в Європі немає 
працюючих оборонних структур, пише 
«Focus». «Майже 1,4 мільйона солдатів, 
яких НАТО і Євросоюз могли б розміс-

тити в Європі, досі залишаються, швид-
ше, віртуальної силою», - сказав він. Бар-
тельс також розкритикував плани НАТО 
щодо створення в Європі об’єднаної опе-
ративної групи підвищеної боєготов-
ності чисельністю п’ять тисяч осіб. «Із 
п’ятьма тисячами людей НАТО не захис-
тить жодну країну», - заявив Бартельс, 
додавши, що до оборони не готовий і ні-
мецький Бундесвер. 

Ну, й проблеми в людей!  
Мaти бpитaнcькoгo імeнинникa 

випиcaлa штpaф у pозмірі 15 
фунтoв (близько $25) п’ятирічному 
хлопчикові, який нe пpийшов нa 
святкування дня народження її 
cинa. Забава, нa яку був запроше-
ний п’ятирічний Алeкc Неш, була в 
грудні минулогo року нa oднoму з 
бpитaнcких гірськолижних куpopтів, 
повідомляє «Sky News». У батьків 
Алекса змінилися плaни - вони пої-
хали провідати родичів. Син пoїхaв 
з ними і «пpoгуляв» дeнь народжен-
ня дpугa. Згодом батьки Алeкca отри-
мали рахунок нa cумму у 15 фун-
тів, підписаний мaтіp’ю імeнинникa. 
Нa oфіційному бaнківcькoму блaнку 
було вказано cуму збитків, яку cім’я 
Лoуpeнc зазнала через те, щo Алeкc 
до них нe пpиїхaв. Батько хлопчи-
ка Дepeк Неш спершу подумав, що 
це жарт. І пояснив, мовляв, намагав-
ся попередити cім’ю Лoуpeнc, щo син 
нe пpиїдe нa свято, oднaк нe знайшов 
їхнього номера тeлeфoну. Після тoгo, 
як Дepeк відмовився оплачувати чeк, 
cім’я Лoуpeнcів заявила, щo подасть 
нa cім’ю Неш в cуд.

Чехи забули Празьку весну?
Попри заборону ЄС, чеські компа-

нії в лютому продали Росії стрілець-
ку зброю німецького та американ-
ського виробництва. Йдеться про ав-
томати «Bushmaster» (США), а також 
«Heckler-Koch» виробництва Німеччини 
і німецькі пістолети «Sig Sauer», які вва-
жаються кращими у світі, повідомляє 
«Rzeczpospolita», у розпорядження якої 
потрапили відповідні документи. За да-
ними видання, офіційно зброю продава-
ли для полювання, але її використову-
ють бійці спецназу у багатьох країнах, 
у тому числі - у США. «Досі жодна краї-
на ЄС не наважилася продати летальну 
зброю Україні. Зброя, продана чехами 
Росії, може використовуватися не тільки 
для боротьби з українською армією, але 
й для провокацій. Якщо її використо-
вують на Сході, Кремль заявить, що Ва-
шингтон нишком постачає зброю Украї-
ні», - пише польське видання. Водночас, 
співробітник Ради ЄС, який займається 
наглядом за забороною на продаж зброї 
РФ, заявив, що Чехія не обов’язково по-
рушує ембарго ЄС, адже заборона не 
включає контракти, які були укладені 
до 1 серпня 2014 року. 

Щасливе подружжя у США 
померло в один день

У штаті Каліфорнія померло в 
один день подружжя, яке прожило ра-
зом 67 років. Флойд і Вайлет Хартвіг, 
яким було 90 і 89 років відповідно, по-
мерли у своєму будинку з різницею у 
п’ять годин, повідомляє «Associated 
Press». Діти подружжя Хартвіг розпові-
ли, що перед смертю чоловік і дружина 
трималися за руки. «Вони хотіли піти ра-
зом, - сказала донь Хартвігів Донна Скар-
тон. - Вони були створені один для одно-
го». Подружжя було знайоме з дитин-
ства.  Флойд і Вайлет росли у сільській 
місцевості в центральній частині Калі-
форнії. Роман між ними почався на танц-
майданчику, куди Флойд, військовий 
моряк, прийшов під час дембеля. Пара 
одружилася у серпні 1947 року. Флойд і 
Вайлет виховали троє дітей.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Порошенко обіцяє 

долар по 20-22 гривні

Повернути долар до 20-22 гривень і 
не допустити подальших курсових коли-
вань пообіцяв президент. «Курсову неста-
більність хтось використовує для дестабі-
лізації в країні в умовах підготовки до під-
писання угоди з МВФ», - сказав Порошенко, 
повідомляє «Газета по-українськи». Прези-
дент запевнив, що транш Фонду буде ви-
користаний для поповнення резервів Нац-
банку. І зазначив: фінансово Україну під-
тримають на мільярди й мільйони гривень 
Євросоюз, Канада, Японія, Австралія, Швей-
царія та інші країни світу. «А той, хто запла-
тив за долар по 35 гривень, повинен запла-
тити за паніку», - резюмував глава держави. 

Надія Савченко - Герой України
Президент Петро Порошенко підпи-

сав указ про присвоєння народному де-
путату, члену делегації у Парламент-
ській Асамблеї Ради Європи Надії Сав-
ченко звання «Герой України». Про це по-
відомили у прес-службі глави держави. «На-
дія є символом незламності українського 
духу та героїзму, символом того, як треба 
захищати і любити Україну. Символом на-
шої перемоги», - заявив президент. Він від-
значив мужність і стійкість українки, яку 
взяли в полон, злочинним чином перевез-
ли до держави-агресора Росії, і яка трива-
лий час зазнає психологічного тиску й зму-
шена голодувати на знак протесту. За сло-
вами Порошенка, Савченко є символом 
того, як багато залежить від однієї людини. 

Коли у державі криза… 
Керівник апарату Верховної Ради Ва-

лентин Зайчук і його заступник Іван Ку-
цик після депутатського звернення Світ-
лани Заліщук оприлюднили свої декла-
рації, повідомляє «Українська правда». 
Так, згідно з документом, Зайчук щомісяця 
отримує зарплату у розмірі 38,5 тисячі гри-
вень і пенсію - 26,6 тисячі, й має на рахунках 
три мільйони гривень. А також дві кварти-
ри, земельну ділянку - 30 соток й автомобі-
лі «Volkswagen Passat» і «Toyota». Перший за-
ступник Зайчука Іван Куцик задекларував 
787,7 тисячі гривень, ще 225 тисяч зароби-
ли члени його сім’ї. З цих грошей 263,5 тися-
чі Куцик отримав як зарплату (майже 22 ти-
сячі щомісячно). Землі або квартир на Куци-
ка не записано, але члени його сім’ї мають 
дві ділянки (0,12 та 0,13 га), будинок (100 кв. 
м) і дві квартири (80 та 140 квадратів). Зате 
Куцик їздить на «Mersedes» 2013-го року ви-
пуску, куплений за 1,5 мільйона гривень. 

З обігу виведуть 
одну і дві копійки

З обігу найближчим часом виведуть 
монети номіналом одна та дві копійки. 
Про це УНН повідомило джерело в Нацбан-
ку. Також, за словами джерела, міркують і 
про виведення з обігу монети номіналом у 
п’ять копійок. Експерти зазначали, що вилу-
чення з обігу монет може сприяти інфляції. 

Кожного суддю ВСУ возить 
два державних авто  

У Верховному суді для 48 суддів у ав-
топарку тримають 92 авто представ-
ницького классу, повідомляє «Еконо-
мічна правда». Журналісти нагадують: 
уже майже рік, як в Україні діють нові за-
ходи щодо суворої економії державних ко-
штів, а у ВСУ автопарк скоротили лише на 

одне авто і то радянське - «Волгу». На що-
річне обслуговування цих автомобілів ви-
трачають близько 10 мільйонів гривень, зі-
знався керівник ДП «Автобаза ВСУ» Олек-
сандр Безпалько. Голова ВСУ Ярослав Рома-
нюк заявляє, що такий автопарк тримають 
«виключно для безпеки суддів». «Коли суд-
дя Верховного суду виходить з будівлі суду, 
переходить через вулицю, то він не убезпе-
чений від того, щоб його десь у підворітні 
не зупинили троє чи четверо молодих лю-
дей і не сказали: «Ти що найрозумніший? 
Якщо завтра не буде певного рішення… ми 
тобі ноги повисмикуємо. Особливо це ак-
туально в нинішніх наших умовах», - ска-
зав Романюк. Він запевняє, що охоче продав 
би частину автомобілів, але торік аукціони 
провалились.

Захмарна циферія 
від «Укравтодору» 

Держагентство автодоріг України 
оцінює потребу у фінансуванні автомо-
більних доріг для проведення ремонт-
них робіт у 50-60 мільярдів гривень що-
річно. Про це повідомив директор департа-
менту розвитку доріг «Укравтодору» Сер-
гій Цепелєв, передає УНІАН. «За останні де-
сять років критичний рівень недофінансу-
вання призвів до того, що для збереження 
існуючої мережі автодоріг нам необхідно 
565 мільярдів гривень, щорічно - це близь-
ко 50-60 мільярдів. Згідно з діючими нор-
мами й стандартами, щороку слід викону-
вати роботи з поточного й капітального 
ремонту на 5 тис. км автодоріг державно-
го значення і 36 тис. км доріг місцевого зна-
чення. Темпи виконання таких робіт нара-
зі незадовільні… Загалом 90 відсотків доріг 
потребують капітального й поточного ре-
монту», - сказав Цепелєв. 

Де реформи, пане Яценюк?
Уряд і НАК «Нафтогаз» за рік так і не 

спромоглися запропонувати узгоджений 
проект реформи у нафтогазовій галузі, в 
якій держава є монополістом. Усі зміни та 
«реформи» від уряду розробляються у Мін-
фіні й зводяться до банального підвищення 
цін на газ і збільшення фіскального наван-
таження, пише «Дзеркало тижня». Зараз си-
туація на видобувному газовому ринку гір-
ша, ніж рік тому. Замість реформ у нафтога-
зовій галузі є лише методичні спроби заду-
шити податками бізнес і державні компанії. 
Обсяги видобутку газу в Україні знижують-
ся, хоча є всі передумови для розвитку газо-
видобувної галузі. Тим часом нові тарифи 
змусять українські родини віддавати всю 
зарплату за газ. Аргументи уряду щодо не-
обхідності підняття тарифів до рівня євро-
пейських потрібно розглядати в комплек-
сі, зокрема, з прив’язкою до рівня зарплат, 
заявив експерт у сфері енергетики та ЖКГ 
Дмитро Довженко. Багаторазове підвищен-
ня тарифів на газ економічно необгрунто-
ване, вважає він. У європейських країнах 
витрати на ЖКГ не перевищують 10-20 від-
сотків від середньої зарплати. В Україні ж 
після підвищення тарифів майже вся плат-
ня піде на комуналку.

Хліба і цукру вистачить всім
В Україні достатньо запасів основних 

груп продовольчих товарів, щоб забезпе-
чити попит. Про це заявив міністр аграрної 
політики і продовольства Олексій Павлен-
ко, повідомляє ТСН. Чиновник також додав: 
ситуація під постійним контролем. Так, у 
наявності є 5,2 мільйона тонн продовольчої 
пшениці при внутрішній потребі 2,1 міль-
йона. А запаси цукру перевищують потре-
би на 700 тисяч тонн. Немає дефіциту греч-
ки та інших круп, наголосив міністр. Пав-
ленко розповів, що в міністерстві відбула-
ся зустріч з виробниками й представника-
ми торговельних мереж. Деякі з них через 
ажіотажний попит просто не встигають па-
кувати товари і своєчасно викладати їх на 
полиці, а інші створюють штучний дефіцит. 
«Щодо таких мереж ми готуємо звернення 
у Мінекономіки та Антимонопольний комі-
тет», - сказав посадовець.

Україна Світ



Самітні душі прилітають на 
місця непризначених побачень. 
Нікого не тривожать. Лише ту-
жать. А потім, зіщулившись, бре-
дуть у позачас. Такі душі ходять 
опівночі. Струшують роси й поло-
хають тишу. І беззвучно ридають 
під втомленим віттям дуплявих 
дерев…

Старе дупляве дерево було 
місцем побачень Олени і Романа. 
Здавалося, колись деревце вибі-
гло за місто, зупинилося і… не за-
хотіло повертатися назад. Так і 
прижилося край поля.

Після роботи або у вихід-
ні, Олена і Роман крали у себе 
годину-другу, аби зустрітися 
тут. Приїжджали на його автівці. 
Жодного інтиму, банальних обі-
цянок. І завжди на «ви». Це були 
побачення двох самотніх душ, які 
невідома сила звела докупи.

…Небо стогнало від громів. 
Блискавиці розсікали світ і гепа-
лись об землю. Олена втікала від 
грози. Перші дощові краплі зму-
сили забути про високі підбори. 
Буквально влетіла у будівлю, де 
працювала.

- Марта!? - зупинив її незнайо-
мий чоловік.

Олена здивовано глянула на 
нього.

- Даруйте, ради Бога. Ви дуже 
схожі на одну жінку. Думав, це 
вона.

- І ви даруйте, що розчарувала 
вас, - засміялася Олена і натисну-
ла кнопку ліфта.

Він запитав навздогін, чи вона 
тут працює. Але Олена цього не 
чула.

Вони зустрілися через кілька 
днів.

- Знову шукаєте жінку з весня-
ним ім’ям? - запитала жартома.

- Ні, шукав вас. Я справді тоді 
подумав… Ви дуже схожі на неї. А, 
може, вона схожа на вас. Ви люби-
те каву? Можна вас запросити?

- Спробуйте…
Від затишного ресторанчика 

до старого дерева зовсім недале-
ко.

- Ви мене запросили на каву, 
а я запрошую вас до цього саміт-
нього дерева, - сказала Олена.

Вони сиділи на теплій землі, 

нагрітій сонцем, землі. Роман роз-
повідав про жінку, яку втратив 
майже п’ятнадцять років тому, 
але продовжував кохати. Вони 
разом навчалися в університеті. 
Вона - на філолога, він - на еконо-
міста. Вона - з родини сільських 
інтелігентів. Він - син із заможної 
чиновницької сім’ї.

- Я закохався в Мартине гарне 
довге волосся. Потім - в її голос. У 
Марти особливий голос. М’який, 
теплий, спокійний… Зрозумів: це 
моя дівчина. Ми хотіли одружи-
тися. Спершу поїхали в село до 
Мартиних батьків. Мартина ма-
тір була вже пенсіонеркою. Та-
кож філолог. Батько ще вчителю-
вав. Вони мене радо прийняли. 
Називали сином. Вчили пити те-
пле вранішнє молоко. Я хотів до-
помогти Мартиному батькові ко-
сити траву. Здавалося, це легко. 
Зламав косу. Думав, лаяти буде. 
А він жартував, мовляв, який ко-
сар з міського хлопця… Марта 
любила мити волосся у травах. 
Пам’ятаю цей запах. Незвичний 
і шалено гарний… Невдовзі ви-
рішив запросити Марту до сво-
їх батьків. Коли сказав, що хочу 
познайомити зі своєю дівчиною, 
вони запитали: хто вона, якого 
роду, яких статків.

- Ти осоромиш нас перед дру-
зями і знайомими! - хапалася за 
серце матір.

- Ти справді хочеш з нею одру-

житися? - запитав батько.
- Ніколи цього не буде! - не 

вгавала матір. - Сільське дівчись-
ко захотіло до міста. В мою квар-
тиру. Звабило мого сина. Мого 
єдиного сина!

- А, може, того… треба погля-
нути на неї, - спробував вставити 
слово батько.

- Вона з села! - випалила матір.
- Не гарячкуй. Якщо Ромко 

хоче…
- Ти… ти!.. Я не хочу бачити її в 

нашій квартирі!
Знайомство довелося відклас-

ти.
- Я обманював Марту, мов-

ляв, батьки зайняті. А тим ча-
сом пробував їх переконати у 
порядності нареченої та її роди-
ни. Якось Марта таки прийшла 
в гості. Матір вчинила скандал. 
Сказала, якщо Марта вагітна, то 
хай не сподівається, що це зму-
сить її піти на поступки. Марта 
не була вагітною. Це були фан-
тазії моєї матері. Марта обра-
зилася й пішла… Треба було по-
просити вибачення. Через кіль-
ка днів поїхав до неї. Але Марта 
залишила село.

- Не шукай її, сину, - сказа-
ла Романові Мартина матір. - Не 
доля вам бути разом.

Роман ще кілька разів приїж-
джав, розпитував про Марту. Але 
її батьки так і не сказали, куди по-
далася донька. Згодом одружив-

ся. З обраницею матері вгодив. 
Вона - донька батькового прия-
теля.

- Хотів донечку назвати Мар-
тою. Але в нас дітей нема. Якби я 
знайшов її, я… залишив би сім’ю. 
Простіть, Олено, що забрав ваш 
час. Скаржуся на життя. Але ви 
так схожі на неї…

- Я повинна йти. Мене син че-
кає...

- Ви щасливі?
- Рада була з вами познайоми-

тися.
- Ми зможемо ще зустрітися?
- Не думала, що чоловіки ва-

шого штибу можуть бути сенти-
ментальними.

…Чи щаслива вона? Щасли-
ва, бо її Святославчик, її синочок, 
здоровий. Він чекає її. Приготує її 
улюблений салат. І по-дорослому 
насупиться, що пізно повернула-
ся додому.

Їй би розповісти, як залиши-
лася з хворим сином одна, коли 
чоловік сказав коротко, мов ви-
стрелив:

- Я хочу жити! Нормально 
жити!

- А я? А він? - Олена глянула у 
бік сина.

- Ти - матір!
Він жбурнув ключі від квар-

тири. Більше його тут не бачили. 
В Олени залишився тільки син. Її 
рідне, зболене маленьке тільце. Її 
заплакане сонечко. І запах ліків.

Сусідка подарувала обра-
зок ангелика. Скільки разів Оле-
на зверталася до нього: «Ангели-
ку, прошу тебе, благаю, оберігай 
мого синочка. Огорни його біли-
ми крильми. Заколиши його. Вря-
туй…»

Недугу вдалося перемогти. 
Святослав одужав. Мріє стати у 
майбутньому відомим шахістом. 
А наразі виграє місцеві турніри.

- Оленко, спробуй влаштува-
ти особисте життя, - просила ма-
тір. - Самій важко.

Вона лише усміхалась у відпо-
відь. Не йме віри чоловікам. Ко-
лишньому благовірному прости-
ла. Але не забула.

О, як щиро Олена позаздри-
ла незнайомій Марті. Цей чоловік 
досі кохає її. І якби знайшов…

Роман перестрів її після робо-
ти:

- Олено, хотів би запросити 

вас на каву. І ви не відповіли на 
моє запитання.

- Я щаслива, бо…
Вони стали друзями. Не для 

сторонніх очей. Спробуй довести, 
що між чоловіком і жінкою може 
бути тільки дружба, а не щось 
інше.

- Я везу дружину за кордон, у 
клініку. Кажуть, там хороші спеці-
алісти.

- Якщо буде хлопчик, як назве-
те?

- Напевно, Мартин.
У закордонній клініці надії не 

дали. Батьки Романової дружи-
ни радили всиновити дитину. Ма-
тір Романа була категорично про-
ти. Батько, як завжди, спасував. 
Роман підримував тещу з тестем. 
Проте дружина навідріз відмови-
лася виховувати чуже дитя. 

- Олено, я мушу поїхати у Мар-
тине село. Хтось же має знати, де 
вона живе. Якщо в неї щаслива 
сім’я, не буду тривожити. А якщо 
ні… Дружина отримає гідне від-
ступне. Як гадаєте, Марта прости-
ла мені? Моїй матері?

- Сподіваюся. Стільки часу ми-
нуло.

- Через два тижні день наро-
дження Марти. Тоді й поїду. 

…«Раптово перестало битися 
серце бізнесмена, мецената Рома-
на..», - повідомили у вечірніх но-
винах канали телебачення.

- Що? Ми ж позавчора розмов-
ляли! - Олена голосніше увімкну-
ла звук. Диктор ще раз повторила 
знайоме ім’я та прізвище.

Олена гортала свіжі газети. 
Фото у чорних рамках. І співчут-
тя, співчуття…

- Що ж вам не давало зустріти-
ся з Мартою? - запитувала, дивля-
чись на траурні фотокартки.

Після роботи пішла до старо-
го дерева.

- Прощай, друже, - шепотіла, 
ковтаючи сльози. - Я буду завжди 
пам’ятати два роки нашого зна-
йомства. Ти ніколи не казав, що 
в тебе хворе серце. А, може, воно 
й не було хворе. Просто втомило-
ся… Господи, як боляче на душі, - 
Олена обійняла дерево.

Аж тепер помітила: дупло схо-
же на широко відкритий рот, з 
якого ось-ось вирветься зойк. А, 
може, дерево й справді ридало…

Ольга ЧОРНА.

Галина нервувала. Марш-
рутка з Тернополя до Києва 
їхала надто повільно: сніг упе-
реміж з дощем, розкисла доро-
га підмерзала на ходу і водій 
лише розводив руками, мов-
ляв, що тут вдієш. 

Галина натискала на кноп-
ки мобільного. Мама не відпо-
відала і це ще більше підсилю-
вало тривогу. Ось уже місяць, 
як їй, рідненькій,  зробили 
операцію на хребті. І де лише 
взялася та проклята пухли-
на? Лікарі ніби заспокоюють, 
що усе буде гаразд, але ненька 
поки що не встає, і Галині не-
спокійно на серці. Ось  і зараз 
спішить у столичну клініку, 
хоча маму навідує брат, який 
живе у Києві. Вона ж на кіль-
ка днів поїхала додому – дещо 
взяти і за дітьми приглянути, 
яких лишила на сусідку. 

При згадці про малечу тро-
хи заспокоїлася. Хороші у неї 
діти, хоч і ростуть без батька. 
Кілька років тому розлучили-
ся вони з чоловіком, хоч све-
круха, та й рідна матір були 
проти. Мовляв, інші жінки ще 
не таке терплять. Микола – ро-
ботящий, золоті руки має: і до 
столярства, і до малярства. 

А ще - схильність до пияти-
ки, - підсумувала тоді Галина. 
Інша на її місці, може б, і справ-
ді терпіла. Тільки не вона. Не 
хотіла щовечора дихати пере-
гаром, а вранці дивитися на зі-
жмакане чоловікове обличчя. 
Коли і залишилося щось від 
їхнього палкого кохання – то 
лише спогади. Інколи їй зда-
валося, що при найменшому 
поруху вони, ці спогади, зно-
ву стануть реальністю. Хай ін-
шою, але щасливою. 

Власне, ось і Київ. Ще трохи 
і вона буде у мами. Збігла схід-
цями на п’ятий поверх – не-
втерпки було дочекатися ліф-
та. Напевно, занадто спішила, 
спіткнулася, вдарилася боля-
че у коліно… Випустила з рук 
пакет, задзвеніли слоїчки, а до-
низу покотилися макові ране-
ти, що взяла їх мамі з домаш-
нього саду. 

- Що ж ви так? – хтось нахи-
лився над нею, допомагав під-
вестися. 

- Боляче? – лагідний голос 
додав Галині жалю. Згідливо 
кивнула та вже за хвилину за-
певняла, мовляв, нічого, зараз 
мине.  

Незнайомець тим часом 
визбирував яблука.

 - Ось, тримайте… Куди си-
пати?

Вона простягнула пакет. На 
мить, майже невловиму, їхні 
руки зіткнулися. І погляд… 
Погляд чорних пронизуючих 

очей зупинився на 
обличчі Галини. 
Відчула, як гаряча 

хвиля заливає усе єство, ніби 
море накочується невідворот-
ним штормом.

- У вас тут хтось лікується? 
– тим часом неквапливо роз-
питував незнайомець. 

Кивнула головою і сказала: 
- Мама.
- Давайте я вас проведу. 

Тим паче, я тут уже всі закут-
ки знаю.

Чоловік назвався Воло-
димиром. Неквапливо роз-
повідав, що у клініці лікуєть-
ся його сестра – після важкої 
травми вона щорічно мусить 
проходити курс реабілітації. 

- Але їй краще? – запиту-
вала Галина, маючи на думці 
своє – маму. Як то їй після опе-
рації буде?

- Звісно. Тільки лікарі ви-
несли невтішний діагноз – се-
стра уже ніколи не буде ходи-
ти. Чого ви стривожилися? У 
вашої мами зовсім інше…

Галина вдячно усміхнула-
ся. Якось так випало, що на-
ступного дня вони зустріли-
ся знову. А потім ще і іще. Утім, 
нічого дивного, - заспокою-
вала себе Галина. Вона сиділа 
біля мами, Володимир навіду-
вав сестру. 

Інколи він запрошував Га-
лину прогулятися. Вечірнє 
місто вабило гамором і вогня-
ми. Після невеликого райцен-
тру, де мешкала, Київ здавав-
ся Галині чарівною недосяж-
ною казкою. Володимир смі-
явся, мовляв, це лише маска, 
за якою звичайні будні. 

Розказував про себе. Що з 
дружиною не склалося, роз-
лучилися. Діти уже дорослі. 
Мешкає у Києві, живе зараз 
сам, тож якщо вона не проти, 
можна випити кави і в нього 
вдома.

Ні, вона вдячна, але… 
Може, колись, пізніше. А зараз 
і так ночує біля мами, а каву 
можна випити і  в кафе. 

Володимир не наполя-
гав. Просто йому уже давно не 

було так добре, надійно і за-
тишно, як з нею.

Їй теж, - згоджувалась з Во-
лодимиром і з собою Галина. 
Може, не випадково вона тоді 
спіткнулася  і розсипала по 
східцях золоті ранети?

А потім прийшов час заби-
рати додому маму. Володимир 
допоміг Галині знести в маши-
ну речі, посадити ослаблену 
жінку.

- Ну що ж, давай прощати-
ся…

- Ні, до побачення, - пере-
бив Галину. - Я обов’язково 
тобі зателефоную і приїду. 

Не знала, чи вірити. Але 
знала точно: вона уже його че-
кає.

Володимир зателефону-
вав. І приїхав. Запевняв, що 
взяв спеціально відпустку, аби 
побути  довше з нею, познайо-
митися з дітьми. Галина роз-
питувала: як сестра, хто з нею, 
чи ліпше їй?

- Із сестрою мама, вона уже 
вдома і їй ліпше, - заспокоював 
Галину Володимир.

Їхні зустрічі стали части-
ми. Галина не хотіла відпуска-
ти Володимира знову і знову 
до столиці. 

- Ти іще не поїхав, а я вже 
сумую, - казала і запитува-
ла себе: коли вона була такою 
щасливою? Хіба у спогадах, у 
тих, коли виходила заміж…

- У житті багато чого по-
вторюється. Щастя теж, - ка-
зав,  обіймаючи кохану, Воло-
димир. – Тож доведеться тобі 
ще раз вийти заміж. І переїха-
ти жити до мене, у Київ.

Хіба Галина проти? От 
лише діти…

А що діти? Вони хилять-
ся до Володимира і він їх лю-
бить. Залишилися невеликі 
формальності, які він швидко 
залагодить… А тим часом Га-
лина мусить приїхати до ньо-
го, подивитись, де мешкати-
муть. Квартира невелика, та 
їм вистачить. Головне – довір’я 
і любов.

Як часто Галина потім буде 
згадувати ці слова! І найпер-

ше у невеликій, але затишній 
квартирі Володимира. Він го-
тував для неї на кухні обід.

- Давай допоможу, - пропо-
нувала Галина. 

- Ні-ні, ти з поїзда, відпо-
чинь. Там, у вітальні всякі жур-
нали, переглянь. І книги….

Галина розглядала кімна-
ту. На полиці з книгами помі-
тила фотоальбом. Вдивляла-
ся у знімки, незнайомі поки 
що їй обличчя. Нічого, пізніше 
коханий розкаже, хто його рід-
ні, хто - друзі. Ось вродлива ді-
вчина поруч із Володимиром. 
Мабуть, донька, бо очі, ніс і на-
віть усмішка схожі. Ось жінка 
в інвалідному візку. Теж врод-
лива, тільки очі – сумні-сумні. 
Боже, Галина десь бачила її…

Мимохіть перевернула 
фото. «Коханому Володі, єди-
ному моєму житті чоловікові». 
І підпис: Лариса.

Пекучий здогад пронизав 
тіло. Розгублений Володими-
рів погляд підтвердив: те, про 
що вона подумала, - правда.

- Значить там, у клініці, 
була твоя – не сестра?

Володимир намагався за-
спокоїти її, обійняти. Казав, 
що боявся признатися одразу. 
Але все одно усе би їй розпо-
вів. Що ось уже сім років його 
дружина прикута до інвалід-
ного візка. Що увесь час він 
доглядав її, як малу дитину. 
Але – змучився. І коли зустрів-
ся з нею, з першої миті зрозу-
мів: Галина – щось більше, ніж 
випадковість. Це – доля і вони 
мусять бути разом. 

Так, він кохав Ларису. Але не 
може більше терпіти. Він має 
право на власне життя, на те, 
щоб бути іще щасливим. І він 
уже подав таки на розлучення. 

Галина не слухала. Гаряч-
ково збирала речі. Вона ще 
встигне на вечірній поїзд. 

Уже вдома обдумала Воло-
димирові слова. Можливо, те, 
що він каже, і правильно. Тіль-
ки чому в її уяві постійно цей 
сумний погляд жінки в інва-
лідному візку?

ЗІНА КУШНІРУК.    
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Струни серця

ЧОТИРИ ЖІНКИ-
УКРАЇНКИ
Навіяне картинами художника 

Олега Шупляка (м. Бережани)

1. “Княгиня Ольга”
Хрестом твоя доля позначена,
  Ольго-княгине,
Ти надто жорстоко помстилась
  за смерть чоловіка:
Від рук, від твоїх

Іскоростень древлянський загинув,
П’ять тисячам люду вкорочено
  було враз віку.
Та є іще друге у тебе
 обличчя  – державне,
Ти шлях торувала в Європу
  постійно й уперто,
Навчила любити Вітчизну
  свого Святослава
І стала святою
 із волі Господньої церкви. 

2. “Лісова пісня. 
Леся Українка”
Лукаше, Мавко, діти мої милі,
Мов дві зорі у темряві нічній;
У вас в очах – озера сині-сині,
А у словах – і мій нестерпний біль.

Дала життя я вам, мені ви – славу,
Отак ідем разом крізь віки,
І нам народ співатиме осанну,
І будуть нас боятись вороги!

3. “Надія Савченко”
Щоб жити мирно, треба воювати –
Зі Сходу ворог підло вдерся в хату.
Може, тому й ім’я моє – Надія,
Щоб не втрачала і в тюрмі надію.
А в мріях – голубочки прилітають
І Україна наша воскресає!

4. “Пам’яті  
Квітки Цісик”
Твій голос – наче сповідь джерела,
Мов шум травиці на травневім лузі...
Усе найкраще в серці ожива,
А на щоці бринить сльоза від туги.

Приспів:
Квітко, зоре солов’їна,
Голос твій летів крізь океан
Нагадати рідній Україні:
Наша пісня, наша слава – не вмира.

Давала пісні вічне ти життя.
Нема душі, яка була б байдужа,
Коли твій голос щиро так звучав,
Будив і пам’ять нації, і мужність.

Приспів.

Куди б мене дорога не вела,
Які б вітри із неї не збивали, –
Завжди світитиме твоя зоря,
Мов запорука єдності між нами.

Приспів.

Твій образ – нині в ореолі мальв,
Поміж квіток – і вічна Цісик Квітка,
Що руку тому дасть, хто духом впав,
І піснею Вкраїну всю зігріє.

Приспів.
Богдан МЕЛЬНИЧУК.
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Про кохання 
устами вiдомих
Кохання – чудова квітка, але потріб-

на відвага, щоб підійти й зірвати її на 
краю жахливої прірви. 

(Ф.Стендаль)
Любов ніколи не вимагає, вона за-

вжди дає. Любов завжди страждає, ні-
коли не виражає протесту, ніколи не 
мстить за себе. 

(М.Ганді)
Якщо збираєтесь когось полюбити, 

навчіться спочатку прощати. 
(А. Вампілов)

Те серце не навчиться любити, яке 
стомилось ненавидіти. 

(Некрасов)
 Бути коханим – це більше, ніж бути 

багатим, бо бути коханим – значить 
бути щасливим. 

(Тільє)
Кохання надихає на великі справи, і 

воно ж заважає іх здійснювати. 
(Дюма)

Просто життя

гніздечко
Сімейне

Сокровенне

Тихо скапує холодом ніч. Хоч березень й увірвався у вес-
ну сонячними днями, лютий із сірою мжичкою відступа-
ти не хоче. Так і в мене на душі. То холодно, то – тепліше. 
Ти зателефонуєш – і мені світліє на серці. А коли довго-
довго мовчить телефон, душу окутує смуток. 

Ще гірше, коли наша маленька донечка запитує, де її 
тато? Я видумую добру казку про тебе. Що ти поїхав за 
гарними подарунками для неї. І скоро повернешся, бо су-

муєш за своїм сонечком. Як розказати шестирічній дівчинці 
правду? Те, що ти живеш з іншою жінкою. А до нас, якщо і при-
ходиш, то лише у гості. 

Я не знаю, чому поміж нас закралася розлука. І куди пропа-
ла любов… Зате я знаю, що мої двері для тебе завжди відкри-
ті. Як і серце. Бо не можу сказати донечці, що її тато більше 
не повернеться.

Олена С.  

Ет
ю

д

На фото Івана ПШОНЯКА: 
школярки тернопільської ЗОШ 
№2 Іринка Кудлач 
та Віка Лехман.

Жiнка
з весняним 

ім’ям

Розсипані

ранети
То скільки ж день триває? 
- Спитали у дівчаток.
- Так швидко дні минають, 
- Відповіли вони, -
Ще ніби вчора з гірок 
Спускались на санчатах, 
А вже ось завесніло –
Немає вже зими…
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«Дніпро» - «Олімпіакос» - 2:2
Дніпропетровці зуміли вийти переможцем двобою 

з грізним грецьким клубом і пробитися до 1/8 фіналу 
Ліги Європи. 

Якщо після першої гри у Києві підопчіним Маркевича 
трохи допоміг фарт отримати «суху» перемогу над супер-
ником, то у грі в Піреях довелося попрацювати. 

Фора у два м`ячі мала стати для дніпропетровців ціл-
ком комфортною, але вже на 12-ій хвилині поєдинку у цьо-
му з`явилися великі сумніви. Після однієї з атак греки від-
крили рахунок у матчі. На щастя, ще одного швидкого голу 
гості не дали забити.Натомість на 22-й хвилині Федецький 
з другої спроби ударом головою зрівняв рахунок - 1:1. Стар-
тові 45 хвилин так і закінчилися нічийним рахунком.

Початок другого тайму «Олімпіакос» провів в атаках, 
але пропустив швидкий контрвипад «Дніпра» і в результа-
ті через вилучення залишився у меншості. Тим часом укра-
їнський клуб змарнував ще кілька моментів, а на 89-й хви-
лині нападник господарів з пенальті засвітив на табло ра-
хунок 2:1.

У три компенсовані хвилини «Дніпро» зумів врятувати-
ся від нелогічної поразки - Калінич увійшов у карний май-
данчик і легко обігравши голкіпера зробив рахунок 2:2.
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«Чорноморець» - «Іллічівець» - 0:0 
Перший матч другої частини сезону пройшов без голів, що 

виглядає доволі логічним результатом, який витікає з ходу гри.
«Динамо» - «Металіст» – 3:0 
Лідер змагань підтримав тенденцію туру до перемог з «ве-

ликим» рахунком, хоча перша половина гри змусила у цьому за-
сумніватись.

«Дніпро» - «Волинь» – 5:0
Рівномірно розподілені на весь матч сили і виправдані ходи 

наставника господарів забезпечили переконливу перемогу дні-
пропетровцям.

«Металург» Д. - «Карпати» – 1:1
Феєричний початок з боку донеччан не мав відповідного 

продовження і суперники розійшлися мирно.
 «Говерла» - «Металург» З. – 0:1 
Індивідуальна майстерність Дмитра Льопи виявилась більш 

вагомою за колективні дії ужгородців.
«Зоря» - «Олімпік» - 5:1
Луганська команда здобула найбільшу перемогу у сезоні, а 

донеччани поступаються вже вп’яте з різницею не менше, ніж 
4 м’ячі.

«Динамо» - «Гентгам» - 3-1

Для продовження боротьби в Лізі 
Європи київському «Динамо» 
необхідно було перемагати вдома 

французький «Генгам».
 Перший матч, який відбувся у Франції, всер-

йоз змінив ставлення до протистояння між ко-
мандами. Було дуже багато розмов щодо суддів-
ства словенського рефері Славка Вінчича, який, 
так би мовити, нарубав дров. Футболісти «Дина-
мо», і сам Сергій Ребров закликали вболівальни-
ків підтримати свою команду у матчі-відповіді, 
так воно и сталося - аншлаг на Олімпійському, 
божевільна підтримка для української команди 
у протистоянні з французькими “фермерами”.

Перемога для киян була вже справою чес-
ті. Вже на старті матчу не впорався з емоціями 
Рибалка, який отримав жовту на першій хвили-

ні тайму, а ще через 9-ть хвилин залишив поле 
через травму Мігель Велозу. Португальця змі-
нив Теодорчик, який у підсумку і вніс великий 
вклад в перемогу столичного клубу.

Щодо до «Генгаму», то команда діяла за схе-
мою першого матчу - в основному це флангові 
навісні передачі та простріли уздовж воріт.

З середини тайму кияни таки заволоділи іні-
ціативою, яку потім матеріалізувалиу забитий 
м'яч - після передачі від Гусєва з кутового па-
вутиння з воріт гостей зняв потужним ударом 
головою Теодорчик. Гості небезпечно відповіли 
через 10 хвилин та надійно зіграв на лінії Шов-
ковський.

Після цього небезпечного моменту господа-
рі заспокоїли гру біля своїх воріт, не дозволяю-
чи супернику вибігати в контратаки. 

Уже у дебюті другого тайму Динамо подво-
їло перевагу в рахунку –гол на свій рахунок за-
писав Віталій Буяльський - 2:0. Втім, деяка не-
рвозність у діях динамівських захисників при-
звела до того, що французи на 66-й хвилині ско-
ротили розрив у рахунку – 2:1. Раділи гості не-
довго, адже фактично через 10 хвилин Теодор-
чик заробив для киян пенальті, який вдало під 
поперечку реалізував Гусєв.

Після третього гола «Динамо» гра була зу-
пинена через бійку між фанатами у гостьово-
му секторі. Арбітр у підсумку забрав футболіс-
тів з поля, але через 10 хвилин матч був віднов-
лений. У підсумку кияни вистояли, заробивши 
право представити Україну в 1/8 фіналу Ліги 
Європи.

Найкращий гол забив 
Віталій Богданов

Протягом зимових 
місяців на 
офіційному 

сайті Професіональної 
футбольної ліги України 
тривало голосування за 
найкращий гол осінньої 
частини сезону 2014/15 
в першій лізі. 

Свою думку висловили 
більше двох тисяч любите-
лів футболу. У підсумку, з пе-
ревагою у 258 голосів, пере-
могу святкував гравець ФК 
«Тернопіль» Віталій Богда-
нов. Слідом за ним фінішував 
ще один представник терно-
пільського футболу, але на 
цей раз «Ниви», – Тарас Ду-
рай. В трійку лідерів увійшов також гравець ФК «Суми» Олек-
сандр Лебеденко.

Нагородження трійки призерів відбудеться у березні, перед 
початком перших домашніх матчів команд, за які виступають 
переможці конкурсу.

Обидва українські клуби 
підкорюватимуть Лігу Європи

27 лютого відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
Київське «Динамо» в суперники отримало англійський «Евертон», 

а «Дніпро» - нідерландський «Аякс»
Перші матчі цієї стадії турніру відбудуться 12-го березня, а матчі-відповіді - 

19-го березня.

Прем’єр-ліга, 15 тур

«Нива» відроджується 
Відбулася довгоочікувана 

прес-конференція за 
участю нового президента 

ФК «Нива» Степана Рубая. 
Разом із керівником клубу 
на запитання журналістів 
відповіли тренер «Ниви» 
Богдан Самардак та капітан — 
Андрій Донець.

Степан Рубай, який розповів про 
деталі передачі команди новим власникам -   групі українських 
бізнесменів, які працюють закордоном. Він також зазначив, що 
є найманим працівником, який поки керує клубом.

Виконуючий обов’язки головного тренера «Ниви» Богдан 
Самардак коротко проаналізував початок підготовчого пері-
оду, а капітан Андрій Донець розповів, що умовами, які їм за-
пропонували нові власники, футболісти поки що задоволені. 
Відтак команда має можливість гідно підготуватися до продо-
вження чемпіонату у Першій лізі.

Як повідомив президент 
ФК «Атомік Селектс» Ігор Про-
кіпчук, щонайменше 12 україн-
ських легіонерів будуть працю-
вати під керівництвом головно-
го тренера Ігоря Яворського у 
торонтівській команді.

 - Наразі наша головна ко-
манда практично повністю 
сформована, - зазначив пан Ігор. 
- Окрім 12 українських футбо-
лістів, у нашому розпорядженні 
четверо канадців, а також по од-
ному бразильцю, італійцю, ко-
рейцю, сербу. Усі здорові, з не-

терпінням чекають початку се-
зону. На жаль, усе йде не так 
швидко, як би хотілося — у нас 
дуже холодний лютий місяць. 
Але нічого: тренування прохо-
дять п’ять разів на тиждень, по-
чинаючи з понеділка”.

 За словами пана Прокіпчу-
ка, «український легіон» «Ато-
мік Селектс» склали: воротарі 
Ігор Вітів, Василь Шпук та Денис 
Рильський, оборонці Володимир 
Плішка та Ігор Ільків, напівобо-
ронці Михайло Басараб, Станіс-
лав Катана, Станіслав Гончарук, 

Андрій Даньків та Ігор Мига-
левський, нападники Ігор Мель-
ник та Олександр Семенюк. Го-
ловний тренер Ігор Яворський 
взявся до роботи з лютого.

Усі гравці добре відомі на 
всеукраїнському рівні — висту-
пали за тернопільську «Ниву», 
стрийську «Скалу», дніпродзер-
жинську «Сталь», новокахов-
ську «Енергію» та багато інших 
команд нашого і сусідніх чем-
піонатів. Є серед них і колишні 
збірники юнацького, молодіж-
ного рівня.

Шість екс-футболістів тернопільської “Ниви” переїхали у Канаду
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Цілющі краплини 

народної медицини

Яєчні білки 
знижують тиск

Китайські вчені встановили, 
що яєчні білки можна 
використовувати як ліки від 

високого тиску. 
Експерименти показали, що в них міс-

титься пептид, який блокує вироблен-
ня в організмі речовин, які підвищують 
кров’яний тиск. 

Примітно, що білок яйця зберігає 
властивість знижувати тиск навіть піс-
ля термічної обробки. За словами вчених, 
цей пептид може бути корисний як у про-
філактиці, так і в лікуванні гіпертонії. До-
слідники впевнені, що в майбутньому 
яєчні білки стануть доповненням до лі-
карської терапії гіпертоніків.

Буряк 
від гіпертонії

Українські 
медики радять 
застосовувати 

буряк замість вітамінів 
із аптеки. Цей овоч 
містить багато корисних 
органічних кислот і 
вітамінів.

Завдяки вмісту флаво-
ноїдів буряк знімає спаз-
ми та знижує артеріальний 
тиск. Йод, що міститься в 
буряку, сприятливо впливає 
на діяльність щитовидної 
залози. Вітаміни позитивно 
впливають на роботу нирок 
і печінки. 

За допомогою бурякової 
дієти можна позбутися без-
соння і нормалізувати ро-
боту шлунково-кишкового 
тракту. На основі буряка в 
Україні готують безліч страв, 
так що така дієта є не просто 
корисною, але ще й смачною.

Цей цілющий засіб здавна за-
стосовується в народній медици-
ні для лікування багатьох захво-
рювань. Завдяки високому вміс-
ту клітковини він прекрасно очи-
щає кишечник, лікує захворюван-
ня шлунково-кишкового тракту, 
допомагає позбутися зайвих кіло-
грамів. А ще завдяки своїй струк-
турі вівсяний кисіль зціляє нирки. 

Струнка фігура за місяць 
Замінивши один із прийомів їжі 

(сніданок або вечерю) вівсяним ки-
селем, можна схуднути на 5 кг протя-
гом одного місяця. 

Для очищення організму необ-
хідно натще, за півгодини до першо-
го прийому їжі, випивати по 200 мл 
вівсяного киселю, додавши в нього 
одну столову ложку сухої кліткови-
ни, після прийому з’їжте одну чайну 
ложку меду. За півгодини слід з’їсти 
не більше 100 грамів знежирено-
го сиру або йогурту. Курс очищення 
триває місяць.

Щоб домогтися бажаного ефекту, 
необхідно скорегувати раціон протя-
гом цього місяця: відмовтеся від важ-
кої їжі, надавайте перевагу свіжим 
овочам і фруктам, зеленому чаю.

Рецепти приготування
Існує кілька рецептів готування 

вівсяного киселю. 
* Одну склянку очищених зерен 

вівса подрібнити у кавомолці, дода-
ти склянку знежиреного молока і дві 
склянки води, ретельно перемішати, 
довести суміш до кипіння, після чого 
зняти з плити або зменшити вогонь. 
Дати настоятися й охолонути протя-
гом 20-30 хвилин.

* 250 г вівсяної крупи додати в 
700 мл підігрітої води, дати сумі-
ші настоятися протягом доби, після 
чого процідити масу й довести її до 
кипіння, охолодити.

Про лікувальні властивості граната вперше згадував 
давньогрецький лікар Гіппократ, що застосовував його сік 
для зняття болю у шлунку, а шкірку – для лікування киш-
кових розладів. Квітками граната Авіцена успішно зупиняв 
кровотечі, лікував хвороби горла, дизентерію, а також вико-
ристовував як жарознижуючий засіб. 
Скарбниця вітамінів

Гранат – справжнє джерело корисних вітамінів і речо-
вин. У ньому містяться фруктоза і глюкоза, яблучна, лимон-
на, щавлева кислоти. А також танін і мінеральні речовини 
– магній, марганець, кальцій, калій, кобальт, вітаміни В, С, РР 
і фітонциди. До речі, в одному плоді може міститися 40 від-
сотків добової норми вітаміну C. 

Учені встановили, що в гранатовому соку антиоксидан-
тів більше, ніж у зеленому чаї та червоному вині. За допомо-
гою граната можна зняти головний біль, знизити артеріаль-
ний тиск, усунути кашель, нормалізувати травлення. 
Цілюща навіть шкірка 

Шкірка граната містить поліфеноли, що пригнічують 
ріст мікробів. Тому, з’ївши зернятка, висушіть її, і, запарив-
ши окропом, використовуйте при розладах кишечнику. 

Відвар, зроблений зі шкірки, лікує стоматит. Для цього 
20 г висушеної шкірки залийте окропом (200 г) і кип’ятіть 
30 хвилин. Потім додайте кип’ячену воду, щоб збільшити 
обсяг до початкового, і полощіть порожнину рота. Цей же 
відвар допоможе позбутися пітливості ніг. Протирайте ним 
ноги кілька разів на день. Згодом не витирайте, а дайте ви-
сохнути. 
Від застуди та ангіни 

Сік граната чудово бореться із застудою. Він знижує тем-
пературу, допомагає при ангіні. Розведений з водою у спів-
відношенні 1:1 сік використовують для полоскання горла. 
Ангіна проходить швидше, якщо цю процедуру проводити 
тричі на день. Гранатовим соком можна підняти гемоглобін. 
Однак, якщо у вас проблеми зі шлунком, необхідно розвести 
сік водою, від цього склад соку не зміниться, зате надлишок 
кислоти не зашкодить. 

Гранатовий сік використовують для збудження апети-
ту, для поліпшення функцій шлунка й обміну речовин, як се-
чогінний, жовчогінний, знеболюючий, протизапальний, ан-
тисептичний, зміцнювальний і жарознижуючий засіб. Його 
призначають при анемії, застудних, інфекційних захворю-
ваннях, хронічному коліті, діареї, аритмії, атеросклерозі, 
променевій хворобі, інфекційному гепатиті, а також при до-
броякісних пухлинах. Навіть при опіках можна використо-
вувати гранат, рясно змазавши соком уражене місце. 
Корисний жінкам

З давніх часів відомі глистогінні властивості відвару та 
настоянки кори граната. Подібні властивості мають коріння 
рослини та шкірка її плодів. 

Фітогормони, що містяться в кісточках граната, дуже ко-
рисні при клімаксі. Підсмажені кісточки в суміші з насінням 
маку застосовують для лікування дизентерії, діареї та брон-
хіту. 

Листя граната має антибактеріальну дію, тому корисне 
при лікуванні різних інфекційних захворювань. Крім того, 
настій і відвар листя – це гарний загальнозміцнювальний 
засіб. 

Перегородки граната додають у чай. Такий напій заспо-
коїть нервову систему та зніме напругу. 

А от для осіб, які страждають закрепами, гранат шкідли-
вий, оскільки він кріпить кишечник. Також сік містить ба-
гато органічних кислот, що діють на зубну емаль і подраз-
нюють шлунок. Тому сік рекомендують розбавляти водою у 
співвідношенні 1:1, а після вживання полоскати рот. 

Медова вода 
– це справді 
приголомшливий 

засіб, що доступний 
абсолютно кожному. 

Одну чайну ложку меду розвес-
ти в склянці сирої води. Отримуємо 
30-відсотковий розчин меду, що за 
складом ідентичний плазмі крові. 
Мед у сирій воді формує кластерні 

зв’язки, тобто структурує її. Це підвищує її цілющі властивості. Медова вода 
засвоюється організмом швидко та повністю.

Прийом медової води нормалізує травлення, поліпшує роботу всіх ла-
нок шлунково-кишкового тракту.

Крім цього, підвищується імунітет. Проходять хронічні нежиті, бронхі-
ти, розріджується та виходить слиз із легенів (природним шляхом – через 
кишечник). Медову воду застосовують як засіб від паразитів.

Також нормалізовується робота товстої кишки. Відбувається санація ки-Відбувається санація ки-санація ки-ки-
шечнику. На початку прийому медової води спостерігаються випадки збіль-На початку прийому медової води спостерігаються випадки збіль-прийому медової води спостерігаються випадки збіль-спостерігаються випадки збіль- випадки збіль-
шення об’єму талії – це всього лиш означає, що організм починає очищуватися.

Як застосовувати?
Медову воду в лікувально-профілактичних цілях потрібно пити зранку 

натще. Склянку медової води потрібно випити залпом. Це дуже важливо. 
Рідина швидко потрапляє в кишечник, після чого усмоктується в кров. 

Медовою водою протирають обличчя. Вона живить шкіру, робить її 
м’якою і ніжною. Це натуральна косметика. Найдавнішня та найсучасніша 
одночасно.

* Необхідно ретельно промити і почистити 3-5 
картоплин, після чого залити їх двома склянками 
води і прокип’ятити близько 15 хвилин. Настоюйте 
відвар близько години і додайте в нього здрібнений 
у кашку очищений часник (1-2 головки). Перелий-
те суміш у банку (картоплю витягніть), закрийте її 
щільно кришкою й залишіть на два дні в холодиль-
нику. Готовий засіб вживають по чверті склянки дві-
чі на день вприкуску з чайною ложечкою меду.

* Очистіть і подрібніть блендером 1-2 головки 
часнику, після чого залийте цю кашку двома склян-
ками якісної горілки й залиште у теплому місці на 
тиждень (щодня струшуйте суміш). Засіб приймають 
по одній столовій ложці 3-4 рази на день протягом 
2-3 місяців.

* Також для очищення судин дуже корисно що-
дня вживати чай із часнику. Для цього необхідно 
почистити й ретельно подрібнити 1-2 зубки часни-

ку, після чого залити кашку окропом і залишити єм-
кість із сумішшю, накритою кришкою, в теплому міс-
ці на 15-30 хвилин. Готовий напій потрібно випити 
після закінчення зазначеного часу дрібними ковтка-
ми. Тривалість одного очисного курсу – від семи до 
п’ятнадцяти днів, після чого слід зробити місячну 
перерву і знову повторити курс.

* Очистіть 4 головки часнику і пропустіть їх з 
трьома великими лимонами через м’ясорубку. Гото-
ву масу помістіть в трилітрову пляшку і заповніть її 
доверху теплою кип’яченою водою. Через 3 дні про-
цідіть напій і вживайте його двічі на день по поло-
вині склянки за 30-40 хвилин до прийому їжі. Збері-
гають суміш у закупореній пляшці в холодильнику. 
Тривалість цього очисного курсу від двох до п’яти 
тижнів поспіль. Потім роблять двомісячну перерву і 
знову повторюють курс.

Царський 
фрукт

Цей соковитий з кислинкою фрукт, 
зернятка якого нагадують дорогоцінні 
камені, з дитинства знайомий 

кожному. Його можна любити, можна 
не любити, але заперечувати цілющі 
достоїнства граната безглуздо. 

Вівсяний кисіль – 
очищення кишечнику 

і нирок

Корисні властивості медової води

Очищення судин часником: 
ефективні рецепти
Організм людини з часом забруднюється 

шлаками, а судини, втративши 
еластичність і гнучкість, забиваються 

атеросклеротичними бляшками. Зарадити 
цьому можна засобами народної медицини.  
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Перші промінчики сонця тішать нас своїм теплом і дарують надію. Незважаю-
чи на сумні новини та постійне зростання цін, справжні українські господиньки ста-
раються зробити все для того, аби у їх родинах панував мир і спокій, а на столі були 
смачні страви. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепти смачної і простої у приготуван-
ні випічки. Вони стануть вам у пригоді в часи економічної кризи та приємно здиву-
ють ваших рідних. 

На вулиці - весна, 
а в домі - 

випічка смачна

Картопляні пиріжки
Потрібно: 1 кг картоплі, 2 яйця, борош-

но, сіль, квашена капуста для начинки.
Приготування: картоплю відварити, 

пом’яти і охолодити ( це можна зробити і 
за день раніше). Картоплю добре розтерти, 
щоб не було грудок, додати яйця, сіль, бо-
рошно і замісити тісто. Тісто має бути  таке, 
як на вареники. Пиріжки робити зразу, бо 
тісто рідне, коли стоїть довго.

Розкачати з тіста валик, нарізати на ку-
сочки розміром,  як яйце. Кусочки розкачу-
вати і ліпити пиріжки. Відразу смажити в 
невеликій кількості олії, викладати на па-
перове полотенце.

Для начинки цибулю порізати кубика-
ми, підсмажити на олії, додати квашену ка-
пусту, поперчити, кинути лавровий листок 
і все тушкувати. Така начинка традиційна 
зимою, а навесні можна додавати яйце ва-
рене із зеленою цибулею.
Булочки “ Челсі”

Це британська випічка. Булочки так на-
звані на честь району Лондона, де їх впер-
ше випекли в кінці XIX століття. В Оксфор-
ді досі існує пекарня Fitzbillies, що спеціалі-
зується на булочках ось вже понад 80 років. 
Традиційне англійське чаювання без них не 
обходиться.

У чарівно-повітряних булочках є вели-
кий недолік - дуже швидко з’їдаються.

Потрібно: для опари: молоко- 100 г, 
вода – 100 г, свіжі дріжджі – 15 г, цукор -1ч. 
л., борошно пшеничне – 50 г. Для тіста: яйце 
– 1 шт., розтоплене масло вершкове (у піст 
можна замінити олією) – 50 г, борошно пше-
ничне - 370 г, цукор – 50 г, сіль - 1\2 ч. л. Для 
начинки: розтоплене масло вершкове – 30 
г, цукор – 2 ст. л., родзинки – 100 г, кориця 2 
ч. л. ( можна цукати, сухофрукти, шоколад). 
Для сиропу: 100 г цукру, 70 г води.

Приготування: молоко і воду підігріти 
до 37*С. Розчинити дріжджі, додати цукор, 
борошно, перемішати і залишити в теплому 
місці на 20 хв. до появи “шапочки”. До опари 
додати розтоплене масло і збите яйце - пе-
ремішати. Далі борошно, сіль, цукор і замі-
сити тісто (або замішуємо все в хлібопіч-
ці). Тісто залишити в теплі на 1,5 год. Гото-
ве тісто надзвичайно ніжне, може липнути, 
тож підсипати борошна і розкачати в пря-
мокутник. Змастити маслом і посипати цу-
кром і родзинками. Після цього можна ска-
чати в рулет і нарізати роли - це простий 
спосіб. Можна робити й по-іншому: розка-
чати тісто в прямокутник, поділити його ві-
зуально на 3 частини. Дві частини змастити 
маслом+цукор+ кориця+родзинки, третя 
залишається суха. Тоді взяти цю суху части-
ну і загорнути на середню, а потім на третю 
частину, щоб вийшов вузенький прямокут-
ник. Розкачати його качалкою і після цього 
згорнути в рулет по довгій стороні і наріза-
ти на шматочки (4 см). 

Зазвичай, виходить 15 штучок, булочки 
дуже виростають під час випічки. Дати бу-
лочкам постояти 30 хв., змастити збитим 

яйцем і поставити в духовку, розігріту до 
температури 200-220 градусів на 15-20 хв. 
Зварити сироп з цукру і води і полити гаря-
чі булочки.
Пісні булочки

Потрібно: на 1,5 скл. води (молока, си-
роватки) - 2 ст. л. цукру, 4 скл +3 ст. л. борош-
на і 50 г дріжджів, 0,5 скл. олії, сіль за сма-
ком, ванілін.

Приготування: воду, цукор, 3 ст. л. бо-
рошна і дріжджі перемішати і залишити 
на 15 хв., щоб тісто підійшло. Потім дода-
ти олію, решту борошна, сіль, ванілін і до-
бре вимісити тісто. Можна пекти звичай-
ні булочки або з начинкою на свій смак. Бу-
лочки будуть довго м’якими, якщо їх збері-
гати у поліетиленовому пакеті чи в пласти-
ковій коробці. Для того, щоб булочки були 
рум’яними, змастити поверхню міцною за-
варкою чаю - 2 ст. л., з розчиненою в ній 1 
ст. л. цукру, за 10 хв. до готовності (замість 
яйця). А ще можна помастити олією і поси-
пати подрібненим часником. Дуже смачно 
до борщу. 
Булочки-равлики

Потрібно: 500 г борошна, 3 ст. л. цукру 
+ 1 ложка, 1 / 2 ч. л. солі, 40 г свіжих (не су-
хих) дріжджів, 1 скл. теплого (40 градусів) 
молока, 2 середніх яйця, 2 ложки олії (ба-
жано оливкової). Крім того 150 г смальцю 
(або масла) кімнатної температури, цукро-
ва пудра, розтоплене масло (приблизно 3 ст. 
ложки) для змазування булочок

Приготування: борошно просіяти в 
глибоку миску, додати сіль і цукор і пере-
мішати. Посередині зробити ямку, в неї по-
дрібнити дріжджі, залити молоком (так 
щоб ледь покривало дріжджі), посипати 
зверху ложкою цукру, легко перемішати і 
залишити на 5-10 хв. Далі вилити решту мо-
лока, яйця та олію - замісити тісто, не туго, 
накрити рушником і залишити в теплому 
місці, щоб підходило (на 40-60 хв). Тісто має 
вирости вдвічі. Далі тісто перекласти на по-
сипаний борошном стіл, ще раз перемісити, 
підсипаючи борошно, і розділити на 10 час-
тин. Кожну частину розкачати у формі кола, 
помастити смальцем (або маслом) і загор-
нути рулетом. З рулету формувати равли-
ки. Готові булочки-равлики викладати на 
форму з папером для випічки, змащену олі-
єю, враховуючи, що булочки збільшаться 
вдвічі. Равлики прикрити рушником і зали-
шити на годину (тісто може рости протягом 
ночі, але тоді їх потрібно винести на холод, 
а вранці, перед тим як відправити у духовку, 
трошки потримати при кімнатній темпера-

турі). Духовку розігріти до 200 град., перед 
випічкою булочки змастити розтопленим 
маслом.
Рогалики до сніданку 

Потрібно: 580 г пшеничного борошна, 
2 невеликих яйця, 1 ст. л. лимонного соку, 1 
ст. л. соняшникової олії, 1,5 ст. л. цукру, 0,5 
ч. л. солі, 1 скл. теплого молока (250 мл), 60 
г вершкового масла, розтопленого, 20 г сві-
жих дріжджів або 10 г сухих дріжджів. Крім 
того: 50 г вершкового масла, розтопленого, 
1 яйце для змащування, мак для посипання.

Приготування: розвести свіжі дріж-
джі з ложкою цукру, ложкою борошна і не-
великою кількістю молока. Відставити рос-
ти. Збити яйця, додати сіль, молоко, цу-
кор, масло. Повільно влити в борошно, до-
дати лимонний сік, місити, в кінці дода-
ти розтоплене масло. Ретельно переміша-
ти всі інгредієнти. Місити, підсипаючи бо-
рошно (не надто багато), поки не переста-
не прилипати до рук. Поставити, аби піді-
йшло, накрити рушником (близько 1 год.). 
Після цього розділити тісто на 12 частин. 
За допомогою качалки сформувати оваль-
ні круги довжиною близько 20 см. Змащу-
вати невеликою кількістю масла. Згорну-
ти рулетиком уздовж короткої сторони, як 
налисник і згорнути у формі рогалика. Ви-
класти на форму, з інтервалами. Перед ви-
пічкою змащувати збитим яйцем і посипа-
ти маком. Можна додавати як солодку, так і 
солону начинку. 
Рулет з корицею 

Потрібно: 450-500 г борошна, 30 г дріж-
джів, 1,25 скл. молока, 100 г цукру, 4 ст. л. 
вершкового масла або маргарину, 3 яєчні 
жовтки (один для змащення), 0,5 ч. л. соди, 
гашеної оцтом, щіпка солі, 1 ч. л. цедри ли-
мона. Для начинки: 2 ст. л. вершкового мас-
ла, 3 ст. л. цукру, 1-2 ч. л. кориці, 1 ст. л. руба-
них горіхів. 

Приготування: дріжджі і цукор ре-
тельно розмішати з теплим молоком, вси-
пати борошно, підмішати і поставити в те-
пле місце. Коли тісто підійде, додати мас-
ло, 2 жовтки, сіль, соду і цедру. Добре вимі-
шати. Тісто розкачати, зверху покласти на-
чинку, згорнути рулетом, змастити яйцем і 
дати рулету підійти. Випікати в гарячій ду-
ховці 5 хв., потім зменшити температуру до 
150 градусів і довести до готовності. 
Сирний кекс з чорносливом

Потрібно: 200 г борошна, 200 г сиру, 
150 г цукру, 100 г масла, 50 г крохмалю, 3 
яйця, 1 пакетик розпушувача, дрібка солі, 
200 г чорносливу.

Приготування: масло збити з цукром 
в пишну масу. По одному додавати яйця, за 
кожним разом добре збиваючи. Поступово 
додати перетертий сир. Вимішати борош-
но, крохмаль, сіль та розпушувач, просіяти 
в сирну масу. Добре перемішати, додати по-
різаний чорнослив. Тісто викласти у змаще-
ну форму і пекти 50-60 хв. при температурі 
180 градусів. 
Кекс горіховий

Потрібно: 150 г вершкового масла, 2 
скл. цукру, 200 г меленого мигдалю або во-
лоських горіхів, 1 скл. борошна, 2 яйця + 1 
яєчний жовток, 2 яблука. 

Приготування: ретельно розтер-
ти яйця і цукор, додати борошно, жовток , 
мигдаль або горіхи. Все добре перемішати. 
Яблука очистити від шкірки і видалити сер-
цевину, нарізати на маленькі часточки. Ви-
класти тісто в змащену маслом і посипа-
ну панірувальними сухарями форму і про-
колоти в різних місцях часточками яблук. 
Випікати кекс у попередньо нагрітій духо-
вці. Готовий кекс прикрасити цукровою пу-
дрою або крихтою горіха. 
Коржики з дитинства

Потрібно: 3 яйця, 2 скл. цукру, 1 скл. 
сметани, 1 скл. розтопленого маргарину, 1 
пачка ваніліну, 1 ч. л. соди, погашеної оцтом 
(можна розпушувач), щіпка солі, 500 г бо-
рошна.

Приготування: яйця збити з цукром, 
додати сметану, потім борошно з содою, 
розтоплений маргарин. Замісити м’яке тіс-
то. Розкатати товщиною десь 1см. Посипа-
ти цукром, і ще легенько провести качал-
кою по тісту. Тоді цукор буде добре трима-
тися на коржиках. Формочкою вирізати тіс-
течко. Випікати при температурі 180-200 
градусів, десь 10-15 хв. Стежити, щоб кор-
жики не перепеклися.
Домашній крекер

Потрібно: 1 пачка маргарину, 0,5 кг цу-
кру, 0,5 л кислого молока, 3 яйця, 6 ч. л. амо-
няку, 3 пачки ванільного цукру, 2 ч. л. соди 
(гашеної оцтом), борошно.

Приготування: маргарин розтерти 
з цукром простим і ванільним. Добавити 
яйця. В кефірі розмішати амоняк і вилити 
до маргарину, потім добавити соду і борош-
на стільки, щоб тісто було м’яке, але не при-
липало до рук. Відрізати по куску від тіста і 
розкачувати дуже тонко, різати ножем. По-
сипати зверху маком і ще раз тісто прокача-
ти тісно. Порція величезна – можна змен-
шити в три рази. Пекти при 200 градусах 
5-10 хв.
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Відповіді

Продається, або обмін трикімнатна квар-
тира на однокімнатну з доплатою. 61 кв. м., 
кімнати ізольовані, вікна та двері пластико-
ві, вхідні двері броньовані, індивідуальне опа-
лення. Адреса: м. Кременець,  мікрорайон 3.  
Тел: 096 74 87 649 

***
Двокімнатну квартиру в центрі Оде-

си, одна зупинка від залізничного вок-
залу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о.  
Телефон – 0967022844. 

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні роботи. 
Помірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Українські анекдоти
- Я вчора три корзини грибів 

зібрав для тещі.
- А раптом вони отрутні?
- Що значить «раптом»?!

* * *
- Здрастє, ми з Росії.
- Чому ви відразу погрожує-

те?
* * *

Зять телефонує тещі:
- Заберіть свою доньку на-

зад. Ми прожили з нею місяць - 
більше не можу!

- Вибач, дорогенький, після 
14-ти днів виробник товар на-
зад не приймає.

* * *
Коханий, пам’ятаєш ти їздив 

на рибалку два місяці тому?
- Так, а що?
- Щука твоя телефонувала, 

сказала, що з ікрою.
* * *

В Одесі на Привозі.
- Ізя, що ви думаєте про 

останні заяви Кремля?
- Чим частіше москалі по-

грожують ядерною зброєю, тим 
більше розумію, що з закускою у 
них таки проблема.

* * *
На пості ДАІ зупиняють лег-

ковик, оглядають багажник. А 
там - десять величезних ножів. 
Даішник запитує у водія: 

- Навіщо вам стільки холод-
ної зброї?

- Я - жонглер. Працюю в цир-

ку, жонглюю ножами.
- Не вірю, мусите продемон-

струвати.
Водій стоїть на узбіччі до-

роги й жонглює ножами. Мимо 
проїжджає авто. Водій каже дру-
жині:

- Слава Богу, я пити кинув. 
Дивися, які тести вигадали.

* * *
Дружина, тримаючи в руці 

книжку, обурливо каже чолові-
кові:

- Яка ганьба! Ти тільки по-
глянь: якийсь Малишко надру-
кував у своїй збірці вірша, якого 
ти присвятив мені, коли ми по-
знайомились.

* * *
Багатий росіянин прогулю-

ється з маленькою донькою. 
Біля озера сидить художник і 
щось малює. Вони стають у ньо-
го за спиною й спостерігають за 
його роботою. Через кілька хви-
лин багач каже:

- Бачиш, доню, як дядько без 
крутого фотоапарата мучиться.

* * *
Від перону Київського вокза-

лу рушив поїзд. Усміхнена про-
відниця зазирає до кожного 
купе й чемно запитує:

- Іноземці є?
Скрізь відповідають, що не-

має. Після відвідин останнього 
купе провідниця виходить у ко-
ридор і кричить на весь вагон:

- Миколо! Вимикай кондиці-
онера, тут тільки наші!

ХОЧЕШ ЗНАТИ ПРО СЕБЕ ВСЕ?
ВІДВІДАЙТЕ ДВА РАЗИ У МІСЯЦЬ 

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
ЛІКАРЯ-ВАЛЕОЛОГА (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС!). 
ЕКСПРЕС-КУРСИ З КОСМЕТИКИ!

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ – 
(067) 2955998, (097) 8639093. 

Продаю

СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ
продовжує запрошувати до співп-
раці українців, бажаючих вкласти 
власні вільні кошти на різні тер-

міни для отримання прибутку. Га-
рантія і застава забезпечується. 

Телефонуйте: (066) 0914600.

Вважати недійсною
Загублену печатку сільськогосподар-

ського товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Діброва» 
(ідентифікаційний код 30787057). 

Дякуємо усім, хто допоміг придбати форму 
та засоби захисту нашим хлопцям, які нещо-
давно були мобілізовані і зараз проходять під-
готовку у навчальному центрі  «Десна». 

Уже незабаром Руслан Бондарук та Мико-
ла Драгомарецький вирушать на Схід захища-
ти Україну. Завдяки генеральному директору 
ТОВ «Агро-Рось» Олександру Самсоненку, Ка-
чанівскій сільській раді та всім небайдужим 
хлопці поїдуть на фронт у новенькій теплій 
формі, зручному взутті та військовому споря-
дженні. 

Щиро дякуємо вам за допомогу і підтримку. 
Родини Бондаруків 
та Драгомарецьких

Дякуємо за підтримку
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ГОРОСКОП
з 4 до 10 березня
Овен

Лейтмотивом тижня ста-
не надiя. Тi почуття, якi ви вже 
поховали, повернуться онов-
леними та змiненими.
Телець 

Робiть для iнших те, що 
зробили б i для себе. Не вар-
то прикрашати дiйснiсть.
Близнюки 

Не виключено, що вам 
доведеться зайнятися 
органiзацiйними питання-
ми. Доречною буде допомога 
партнерiв i колег.
Рак 

Те, до чого ви готовi, 
може стати реальнiстю – на-
став час змiнити принципи 
спiлкування з оточуючими. 
У вихідні провідайте друзів.
Лев 

Вас можуть чекати сюрп-
ризи i неочiкуванi подарун-
ки. Мобiлiзуйте свої сили 
для колективної дiяльностi.
Діва 

Не впадайте у крайнощi, 
перед вами вiдкриються 
заманливi перспективи.
Терези 

Небажано вiдхилятися 
вiд намiчених цiлей, не звер-
тайте увагу на побутовi 
дрiбницi. У вихідні запросiть 
гостей.
Скорпіон 

На цьому тижнi 
ситуацiя вимагатиме 
вiд вас розсудливостi та 
стриманостi. Цi якостi до-
поможуть досягти бажаних 
результатiв.
Стрілець 

Будьте впевненими у 
власних силах. Швидше 
за все, вам доведеться до-
водити оточуючим свою 
незамiннiсть.
Козеріг 

Довiртеся коханiй 
людинi, ревнощi зараз 
недоречнi. І взагалi контро-
люйте свої емоцiї.
Водолій 

Не будьте принципови-
ми з колегами – розумний 
компромiс завжди корисний. 
У вихідні краще побути з ро-
диною.
Риби 

Про своє майбутнє треба 
пiклуватися вже зараз. У чет-
вер будьте обережнi, дехто 
захоче вас спокусити.

 На виставку- продаж білоруських товарів 
з 5 по 14 березня у ПК “Березіль” потрібні: 

продавці-консультанти, промоутери, вантажники. 
Оплата щоденно. Тел.0958397690,  0687253213.

4 березня - хмарно з прояс-
ненням, у другій половині дня сніг, 
температура повітря вночі 1-2 гра-
дуси морозу, вдень 5-7 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.52, захід - 18.06.

5 березня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 1-3 гра-
дуси морозу, вдень 3-5 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.50, захід - 18.07.

6 березня - хмарно, дощ зі сні-
гом, температура повітря вночі 
0-2 градуси морозу, вдень 1-4 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 6.48, захід 
- 18.09.

7 березня - хмарно, вранці міс-
цями сніг, температура повітря 
вночі 1-2 градуси морозу, вдень 2-3 
градуси тепла. Схід сонця - 6.46, за-
хід - 18.11.

8 березня - хмарно, увечері 
місцями сніг, температура повітря 
вночі 1-2 градуси морозу, вдень 2-3 
градуси тепла. Схід сонця - 6.43, за-
хід - 18.12. 

9 березня - хмарно, можливий 
сніг, температура повітря вночі 
1-2 градуси морозу, вдень 0-4 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 6.41, захід 
- 18.14.

10 березня - хмарно, можли-
вий дощ зі снігом, температура 
повітря вночі 0-1 градус морозу, 
вдень 2-5 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.39, захід - 18.15.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
6 березня - Тимофія. У наро-

ді Тимофія називають Весновієм 
і кажуть: «Як не злиться хурде-
лиця, все одно весною повіває», 
«Дожити до Весновія, а там зима 
не страшна». Погоду передбача-
ють за допомогою вітру: якщо у 
цей день теплий вітер, то й весна 
буде теплою. Розпочинається рух 
соку у кленах і березах. 9 берез-
ня - Івана Хрестителя. Цей день 
передбачає погоду на квітень: 
«Якщо день зі снігом, то і в квітні 
сніг». 9 березня у народі назива-
ють ще Дмитровим днем. Він пе-
редвіщає погоду на Паску: «Якщо 
Дмитрів день на снігу, то й свята 
Паска на снігу». 10 березня - Та-
расія. З цього дня відбувається 
перехід середньої температури 
повітря через 0 градусів. 

Я не знаю, чому ми зустрілись
В житті лиш під осінь...
Та, мабуть, краще пізно,
Аніж не зустрілись би зовсім.
І у цьому, я знаю, Божа воля була.
Я дізналась, як можна
Для близьких жертовно 

ще жити.
Так любити людей

Може тільки Вона.
Недалечко від річки
Розкинувся райський куточок
Із п’янким ароматом лілій,
Й неземної краси пелюсточок.
Там у квітах завжди
Можна постать

 маленьку зустріти.
Влітку з ранку й до ночі
Тут працює, мов бджілка - 
Доглядає чарівнії квіти...
Прекрасним ім’ям Зіна
Вас нарекли батьки.
“Народжена Зевсом” - 
В перекладі звучить.
Дуже дбають про неньку 

свою добрі діти,
Приїжджають на свята до мами,
Та й у будні, щоб все поробити.

І онуки відвідують бабусю - 
Своєю щирістю та добротою 

вона їх огортає.
Ви своїм прикладом нас навчили,
Як в світі цім жити.
Нам безцінні поради даєте:
Як у вихорі долі себе не згубити.
На благо Козівщини
Вас Бог привів до нас.
Ми дякуємо щиро
За гідний внесок Ваш.
Молодійте й надалі душею!
Нам ще довго даруйте тепло!
Ми за Вас знову молимось Богу.
Ви ж несете у світ цей добро!

З повагою - Людмила 
Коляденко, рідні і близькі.

“Народжена Зевсом”

“Народжена Зевсом”
Дорогій Зіні Тимофіївні Тарнович з Козови, яка зустрічає свій 

77-річний День народження, присвячую

Вітаю!
Дорогу Зіну Тимофіївну Тарнович з Козови

з Днем народження!
Своєю мудрістю Ви прикрасили цей світ, а невтомною працею 
внесли вагомий внесок у розвиток Козівщини. Я пишаюся тим, 
що доля подарувала мені можливість познайомитися з Вами. 
Тож міцного здоров’я і достатку, теплих весняних днів, радос-
ті. Нехай віра, надія і любов будуть вірними супутниками на 
Вашому шляху.

З повагою – Іванна Ярема із с. Плотича Козівського району. 

Вітаємо!
Тернопільського підприємця, 

громадського діяча 
та мецената, щиру 

і порядну людину 
Михайла

 Ратушняка
З Днем народження!

Хай стрічає доля калиною в лузі,
Хай крокують поруч добрі, вірні друзі.
Як вода джерельна будь завжди здоровим,
У праці - успішним, в житті - гоноровим.
Серце нехай гріють почуття високі,
А Господь дарує ще хоча б сто років.

Друзі з Тернополя.

Вітаємо!
Працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату - іменинників березня 2015 року
Валентину Сімору, Валерія Луцюка, 
Людмилу Репельську, Володимира 

Полєху, Зінаїду Шляпську, 
Тетяну Барабаш, Андрія Андріюка!

Бажаєм добра і удачі без ліку,
Міцного здоров’я і доброго віку,
Миру, злагоди світлої в хату,
Сонячних днів, щастя багато!
Хай обминають болі й тривоги,
Стелиться рівно життєва дорога...
З повагою - колектив Почаївського психонев-

рологічного будинку-інтернату.

Кожен із цієї Небесної Сотні мав свою сім’ю, бать-
ків, друзів, захоплення... Але найважливішим для 
них став мирний протест у серці України – Києві, 
який почав вести смертельну хронологію майданів-
ських подій. Ці дні ніколи не зітруться із пам’яті, це 
наш біль на всі покоління. Найменше, що ми можемо 
зробити, - щомиті згадувати імена Героїв у буденних 
справах, у святкових зустрічах…

Їх світлини щоранку зустрічають у коридорі Під-
лісецької школи кожного. Пам’ять про невинно уби-
тих згуртовує нас, дає мудрість і наснагу. 

Шкільна родина зібралася 19 лютого на лінійку-
реквієм, щоб вшанувати світлу пам’ять нашого зем-
ляка Олександра Капіноса, душа якого рік тому від-
летіла до Небесної Сотні.

У день скорботи за загиблими на Майдані учні 
школи запросили також  рідних, друзів, усіх небай-
дужих на благодійну акцію допомоги Героям, які  
борються за свободу і єдність нашої держави в сіль-
ський клуб у Підлісцях. Про події важких, але таких 
важливих днів зуміли переповісти у слові, танці, піс-
ні діти під керівництвом учителів української мови 
Лілії Матвійчук, музичного мистецтва Інни Дени-
сюк та завідувачки клубом Тетяни Волянюк.

 Що не слово, то переконливе почуття патріотиз-
му й громадянської свідомості, що не слово, то під-
ходить біль до горла, а на очі навертаються сльози. 
Ніхто б не подумав, що на рідній українській землі 

в ХХІ столітті убиватимуть людей! Продовженням 
Майдану стала безжалісна війна на Сході України. 
Як боляче, що в реальному житті ревуть  «Гради», 
свистять кулі, гинуть люди. Наші односельці -  бать-
ки, брати, старші товариші, випускники школи - ста-
ли на захист незалежності і цілісності держави. 

Учні підготували малюнки, сувеніри-обереги, 
які передадуть воїнам. Завезе їх на Схід  випускник 
школи,  захисник мирного сьогодення Юрій Касько. 

У заключному акорді зустрічі прозвучало щире 
побажання міцного здоров’я, витримки, віри  в кра-
ще майбутнє. Під час флешмобу на сцені діти пе-
редали воїнам усю любов, вдячність та побажання 
«Повертайтеся живими». Блакитно-жовте полот-
нище, яке підняли над головами, перегукувалось із 
прапорами, які  надавали сили кожному майданів-
цю, кожному бійцю на буремному Сході, закликаю-
чи бути гідними тих, хто віддав життя за мирну, кві-
тучу державу – Україну. 

Надія ЄВДОКІМОВА, заступник дирек-
тора з навчально-виховної роботи Підлі-

сецької загальноосвітньої школи 
I – II  ступенів Кременецького району.

На фото: Олена Давидчук, Владислав Щербат-
ко, Ольга Сімора - учні Підлісецької ЗОШ І-ІІ ст. Кре-
менецького р-ну, учасники вечора-пам’яті, присвяче-
ного Героям Небесної Сотні.

Лютий 2014 року усім 
запам’ятається кривавим 
вишиттям на білому полот-
ні снігу головної площі Украї-
ни, в’їдливим димом палаю-
чих автомобільних шин.

18, 19, 20 лютого підня-
лися у вічність перші душі 
тих, кого ми тепер назива-
ємо Небесною Сотнею, тих, 
хто віддав своє життя за 
гідність, за волю, за  краще 
світле майбутнє.

Пам’ятати - у свята і будні

Магнітні бурі в березні
Перший місяць весни 

буде достатньо неспокій-
ний у плані магнітних бур. 
Загалом “штормитиме” 9 
разів. Зокрема, магнітні 
бурі очікують 5, 12, 13, 15, 
19, 20, 23, 27 і 30 березня, 

У такі дні особливо уваж-
ними до свого здоров’я ма-
ють бути люди з серцево-
судинними захворюваннями, 
схильні до підвищеного артері-
ального тиску. 


