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Життєві історії 
у “Сімейному 
гніздечку”

Погода в Тернополі  
й області

10 лютого - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 2-4, вдень 5-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.34, захід - 17.29. 

11 лютого - хмарно, дощ зі снігом, тем-
пература повітря вночі 2-5, вдень 2-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.32, захід - 17.31.

12 лютого - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 1-2, 
вдень 2-5 градусів тепла. Схід сонця - 7.30, 
захід - 17.32. 

13 лютого - хмарно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 0-1, вдень 3-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.29, захід - 17.34.

14 лютого - хмарно, дощ, температура 
повітря вночі 2-3, вдень 5-6 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.27, захід - 17.36. 

15 лютого - хмарно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 4-5, вдень 8-11 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.25, захід - 17.37. 

16 лютого - хмарно, дощ, температура 
повітря вночі 3-4, вдень 7-10 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.23, захід - 17.39.

18 стор.

Хай буде 
гречка,

В акуратних чорних чобітках, фіолетовому 
пальтечку і теплій рожевій хустині, що 
дуже пасувала як до її розгубленого, 

рум’яного личка, так і до пальта, ця тендітна, 
не менш як 80-літня жінка була зовсім не 
схожа на постійну відвідувачку супермаркетів. 

Як, власне, і на селянку чи мешканку Тернополя… А 
швидше – на інопланетянку. Тонесенька, як осіння ба-
дилина, з широко відкритими і водночас розгублени-

ми очима, вона боязко ходила між високими стелажами, 
густо заставленими всім, чого душа забажає, піднімалася 
навшпиньки, аби розгледіти цінники – але марно. Чи то 
цифри на них були замаленькі, чи то ціни завеликі – на-
стільки завеликі, що на своїй планеті жінка таких не ба-
чила.

– Донечко, - зважилася нарешті бабу-
ся підійти  до молодої жінки, котра опини-
лася поруч. – Поглянь-но, будь ласка, котрі 
макарони найдешевші.

або Хто 
вчить 

рахувати 
касові 

апарати?
Магнітні бурі у лютому

Лютий 2016 року матиме доволі неспо-
кійну геомагнітну обстановку. Численні ко-
ливання протягом усього місяця можуть 
вплинути на самопочуття і настрій.

Магнітні коливання можливі 16, 17, 
24, 25 лютого.

Магнітні бурі очікують 18, 20 лютого.
У такі дні особливо уважними до сво-

го здоров’я мають бути люди з серцево-
судинними захворюваннями, схильні до під-
вищеного артеріального тиску. Варто уника-
ти перенавантажень, сварок. Слід якомога 
більше відпочивати й отримувати позитив-
ні враження.

мрiяГірка 

10-11 стор.

Знайомтеся:
Сергій Головайчук - 

чоловік 
на кухні

Микола Лазарович:
«Сьогодні я все ще 

БІЛЬШЕ 
ВОЯК, ніж 
професор»3 стор.

4  
стор.
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- Хмельницький та Тернопіль не 
лише міста-сусіди, у нас схожі пробле-
ми, які маємо допомагати один одному 
вирішувати. За останні 5 років у Тер-
нополі відбулася справжня «комуналь-
на революція». Ваше місто показало 
всій України, як має діяти місцева вла-
да в умовах обмежених фінансів. Тому 
міська влада Хмельницького вчиться 
і буде вчитися господарювати за при-
кладом команди мера Тернополя Сер-
гія Надала, - зауважила заступник мера 
Хмельницького Галина Мельник.
«За останні 5 років у Терно-
полі відбулася справжня 
«комунальна революція»

Делегацію з Хмельницького особли-
во цікавили тернопільські проекти з 
модернізації теплопостачання.

- Сьогодні Тернопіль показує при-
клад усій Україні, як треба діяти на му-
ніципальному рівні, щоб люди менше 
платити за газ, воду тощо. Хмельниць-
кий використає досвід Тернополя щодо 
модернізації теплопостачання. За тер-
нопільськими «конспектами», у Хмель-
ницькому буде проведено реконструк-
цію існуючої мережі теплотрас, ми вже 
вивчаємо можливість встановлення ін-
дивідуальних теплових пунктів, які да-
дуть людям змогу економити на газі до 
60 %, - підкреслила Галина Мельник.
 «У Тернополі відкритість 
влади та участь громади 
в управлінні містом стає 
своєрідною візитною 
карткою міста»

Завершуючи свій виступ, заступник 
міського голови Хмельницького від-
значила той факт, що у Тернополі за-
проваджують механізми прямого наро-
довладдя.

- Запровадження інституцій прямо-
го народовладдя – було в передвибор-
чих програмах практично всіх діючих 
мерів України, однак згодом про ці обі-
цянки забували. У Тернополі відкри-
тість влади та участь громади в управ-
лінні містом стає своєрідною візит-
ною карткою міста. Саме завдяки та-
кій відкритості Тернопіль зараз - лідер 
серед українських міст за об’ємами ін-
вестицій світових фінансових установ. 
Хмельницький теж намагається йти 
цим шляхом, - завершила свій виступ 
заступник міського голови Хмельниць-
кого.
«Сергій Надал: 
«Інноваційні технології – 
це майбутнє України»

Під час зустрічі міський голова Тер-
нополя Сергій Надал зосередив увагу 
на досвіді нашого міста у впроваджен-
ні інноваційних технологій у туристич-
ній, освітній, медичній та фінансовій 
сферах.

«Тернопіль та Хмельницький трива-
лий час співпрацюють в Асоціації міст 
України та вирішують важливі питан-
ня на державному рівні. Тепер ми раді 
вітати хмельницьку делегацію у Тер-
нополі та ділитися нашими здобутка-
ми у впровадженні інноваційних тех-
нологій у туристичній, освітній, ме-
дичній та фінансовій сферах, зокрема 
досвідом у проектах «Відкрите місто», 
«Електронні петиції» та «ProZorro», 
відкриттям нових амбулаторій загаль-
ної практики-сімейної медицини та ін-
ших. Наші спеціалісти готові допомог-
ти реалізувати їх і в Хмельницькому і в 
інших містах, адже інноваційні техно-
логії – це майбутнє України», - заявив 
мер Тернополя Сергій Надал.

За матеріалами 
Тернопільської міської ради

Хмельницький 
вчиться у Тернополя

Зустріч виконкому міської ради з делегацією із Хмельницької міської ради.

29 січня у 
Тернопіль 
прибула 

делегація із 
Хмельницького на 
чолі із заступницею 
міського голови 
Галиною Мельник. 
Делегація прибула до 
Тернопільської міської 
ради, щоб перейняти 
досвід нашого міста 
у господарській 
діяльності та у 
впровадженні 
інноваційних проектів.

«Всі закони, які ре-
гламентують порядок 
надання пільговим ка-
тегоріям безкоштовно-
го  проїзду у транспор-
ті залишилися чинними, 
проте субвенції з держ-
бюджету на це ми не 
отримали»,- наголосив 
депутат міськради від 
Партії «Солідарність» - 
«Блок Петра Порошен-
ка», голова комісії з пи-
тань економіки, промис-
ловості, контролю за ви-

користанням комуналь-
ного майна, зовнішніх 
зв’язків, підприємниць-
кої діяльності, захисту 
прав споживачів та ту-
ризму Михайло Ібрагі-
мов.

Він зазначив, що згід-
но доручення профіль-
ної комісії КП «Тернопі-
льелектротранс» про-
водить облік кількості 
пільговиків у транспорті 
за допомогою автомати-
зованої системи обліку 
пасажирів (валідаторів). 
Це дозволить визначи-
ти реальну  кількість па-
сажирів пільгових кате-
горій.

«За 2015 рік підпри-
ємство  КП «Тернопіль-
міськелектротранс» не-
доотримало 2 млн грн 
за перевезення пільго-
вих категорій, інші пере-
візники - понад 200 тис. 
грн. Торік державна суб-
венція хоча б частково 
покривала витрати пе-
ревізників. Цього року 
ми не отримали нічого… 
Незважаючи на численні 
звернення та порушен-
ня питання, уряд ігнорує 
цю проблему. Та ми буде-
мо добиватись виділен-
ня коштів, бо іншого ви-
ходу у нас немає», - під-
креслює депутат.

Михайло ІБРАГІМОВ: 
«Пільгові категорії тернополян 
їздитимуть у громадському 
транспорті безкоштовно»

Депутати Тернопільської міської ради 
звернулися до Кабінету міністрів 
з проханням виділити кошти 

на перевезення пільгових категорій 
тернополян у  громадському транспорті. 
Це питання актуальне, оскільки згідно 
ЗУ «Про державний бюджет на 2016 рік» 
компенсації за перевезення пільговиків 
не передбачено.

Саме така думка 
з’являється, коли 
чуєш про те, що 

орендар невеликої 
земельної ділянки хоче 
звести магазин-зупинку 
громадського транспорту 
за два метри від вже 
існуючої. Логіки, звісно, 
ніякої, але ласим до 
грошей ділкам це не стає 
на заваді.

У травні 2014 на шпальтах га-
зети ми вже писали про конфлік-
тну ситуацію, яка склалася між 
мешканцями будинку на про-
спекті Бандери, 47 в Тернополі та 
орендарем земельної ділянки під вікна-
ми цієї багатоповерхівки. Тоді завдяки 
згуртованості жителів прилеглих будин-
ків вдалося відстояти зелений клаптик 
землі. Врешті, попередній орендар від-
ступив і на півтора роки запанував спо-
кій. Однак минулоріч, якраз напередодні 
виборів, у дворі будинку прийшли двоє 
чоловіків. Вони зав’язували розмову з 
мешканцями багатоповерхівки, пере-
конуючи їх у тому, що магазин-зупинка 
під вікнами – велике благо. Аргументи, 
на кшталт, що чимало торгівельної пло-
щі простоює у приміщенні, де був ко-
лись супермаркет «Київ», та й зупинка з 
укриттям і лавкою вже існує, не діяли. У 
розмові з молодими мамами, які гуляли 
з дітьми, чоловіки навіть пропонували 
спорудити у дворі «рошенівський» ди-
тячий майданчик лиш аби лиш люди не 

протестували проти будівництва.
 Перед виборами нагнітати ситуа-

цію орендар, мабуть, не хотів, тож ак-
тивних дій щодо спорудження магазину-
зупинки не було. Та у вівторок, 9 лю-
того, з самісінького ранку на ділянці 
з’явилась група молодиків з лопатами, 
які мали намір розпочати будівельні ро-
боти. Проте мешканці дому стали їм на 
заваді. Приїжджала навіть поліція, аби 
скласти протокол про порушення прав 
забудовника. Врешті, молодики забрали 
реманент і пішли геть. Тим часом меш-
канці прилеглих будинків розміркову-
ють, як же вирішити цю ситуацію. Дех-
то навіть пропонує самим орендувати 
клапоть тієї землі і розбити там квітник, 
аби лиш зелений острівець біля будинку 
не перетворився на торговисько.

Оксана ХОМА.

Конфлікт триває

Зупинка на зупинці 
зупинкою поганяє
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На слові “сержант” робить невелику па-
узу і додає: “колишній уже, мабуть…”. Він за-
уважує, що сьогодні, після демобілізації, все 
ще почувається більше вояком, ніж профе-
сором.

Минулого року 52-річний викладач пі-
шов на фронт добровольцем. Замість того, 
щоб читати лекції студентам, рив окопи й 
бліндажі, тримав оборону під Маріуполем і 
Донецьком. 

За цей час отримав свій позивний – Про-
фесор. Він і справді у певний період часу був 
єдиним професором у Збройних Силах Укра-
їни. Говорить про це без пафосу. Каже: коли 
їхав на фронт, узяв на себе зобов’язання – не 
відмовлятися від жодного завдання, де по-
трібні будуть добровольці. 

Микола Лазарович став лауреатом кон-
курсу “Людина року”, який традиційно про-
водять у Тернополі.  Після повернення додо-
му він розповів “Нашому ДНЮ”, якою є війна 
зблизька, про патріотизм і нерозуміння, яке 
відчувають ті,  хто приходить з фронту.

«Щоб перед собою  
не було соромно»

Я записався добровольцем минулого 
року 13 лютого. Розумію, що своєю присут-
ністю там перевороту не зробив, але було 
спокійніше на душі. Спершу не хотіли бра-
ти до Збройних Сил, але все ж таки впросив. 
Нас перекинули з Рівненського полігону в 
14-ту бригаду, це правонаступниця відомої 
51-ї бригади, яку розбили під Іловайськом. 
2 липня ми в’їхали в Донецьку область, звід-
ти нас перекинули під Маріуполь. А 28 серп-
ня – знову під Донецьк, де я був до 15 січня, 
поки мене не демобілізували. 

Позивний Професор з самого початку 

дав комбат. Мені б ніколи в голову не при-
йшло думати, що я знаю більше, ніж інші. 
Так, у якихось галузях, а хлопці в чомусь теж 
знаються набагато краще, ніж я. 

Під Маріуполем я очолював будівни-
цтво наших оборонних позицій. Копав на 
рівні з усіма. 

Ще в день мобілізації я дав собі слово, 
що, оскільки пішов добровольцем, то буду 
добровольцем завжди, коли виникатиме 
така потреба. Робив це, аби перед собою не 
було соромно. 
«Всюди є люди і людиська»

Важко порахувати у відсотках, але, ду-
маю, серед тих, хто воює проти нас, пере-
важна більшість – росіяни. Що стосується 
сепаратистів – людей, які проживали на те-
риторії Донецької та Луганської областей 
і пішли воювати проти України, то у мене 
ставлення до них різне. Були серед них ідей-
ні, умовно кажучи, які ненавиділи все укра-
їнське. Але були такі, які стали ворогами 
мимоволі. Не працюють підприємства, за-
робити нема де, може, склались обставини, 
що неможливо виїхати, родичі хворі. Відпо-
відно, взяли до рук зброю. Спочатку стояли 
на блокпостах, а далі затягнуло і вже нема 
як вертатися. 

Населення різне. Всюди є, як кажуть, 
люди і людиська. Знаю одне: якби туди не 
прийшли росіяни, проблем би не було. Дуже 
сильно відчувається російське зомбуван-
ня. Тому, переконаний, усього того, що сто-
сується “руского міра”, який насправді є од-
ною з форм нацизму, зокрема російського 
інформаційного продукту в Україні, – треба 
позбуватися раз і назавжди. Якщо ми цього 
не зрозуміємо, то знову станемо на ті самі 
граблі, на які наступали впродовж століть. 

А українці, як ніхто, люблять повторювати 
старі помилки. 
«До всього звикається»

Слово “війна” охоплює все. Починаю-
чи від риття окопів і закінчуючи хлопця-
ми, вбитими і пораненими. Якщо говорити 
загалом, то в моєму сприйнятті війна – це 
щось таке чорне, діра, яка засмоктує, несе 
біду. Сни іноді бачу, пов’язані з перебуван-
ням там. Уривчасті, хаотичні. Але про тяжчі 
часи зараз не хочеться згадувати. Тому збе-
ріг для себе в памʼяті позитивну картинку: 
літо, ранок, сонце, ще нема палючої спеки, 
стоїмо з хлопцями біля наметів і розмовля-
ємо, пʼємо каву, чай, жартуємо… 

З іншого боку, до всього звикається. 
Коли обстріли були, навіть на певній від-
стані, ми розуміли: трохи вбік – і накриє нас. 
Спершу всю ніч стояли, готувалися в блін-
дажі ховатися. Місця там нема, треба стоя-
ти. А вже наступного разу прийшов з наря-
ду змучений і, незважаючи на гул артилерії,  
ліг спати. 

Чи важко звикнути до зброї? Ні. У нас 
навіть були хлопці, які не проходили стро-
кової служби, але в школі мали військову 
підготовку. Тому проблем не було. Є в нас 
солдат із Хмельниччини, який через свої ре-
лігійні переконання зброю до рук не бере, 
але на фронті є чим зайнятися і крім зброї. 
«Чого ви туди йшли?»

Інколи чуєш такі розповіді: я настіль-
ки звик до війни, що коли приїхав додому, 
то не міг спати на м’якому. Ні, в мене такого 
не було. Мені, звичайно, не подобалося спа-
ти на дощаних нарах. Проте іншого не було 
– терпів. А що стосується психологічного ас-
пекту, то всі зауважують: я себе досі асоці-
юю з хлопцями, які там стоять. Це своєрід-
на бойова родина. Сьогодні я все ще більше 
вояк, ніж професор. 

За ці дні вдома доводилося чути: що ви 
там робили, чого ви туди йшли, навіщо за-
хищати корумпованих урядовців? Для мене 
дивно, як можна не розуміти такі елемен-
тарні речі. Отож мушу пояснювати, що агре-
сор захопив українські землі не по Дніпро 
тільки тому, що там борються і гинуть наші 
хлопці. Звичайно, що наш уряд, Президента 
нема за що хвалити. Але ми нарешті маємо 
усвідомити, що житимемо, як Ізраїль: у су-
сідстві з країною, яка була, є і ще тривалий 
час буде нашим відвертим ворогом. 

Дуже хочу, щоб суспільство усвідомлю-
вало, щό переживають на війні солдати. 
Тим, що мають сумніви, не потрібно навіть 
воювати – нехай хоча б підуть і поживуть з 
тиждень у наметі. За рік я спав у приміщен-
ні тільки на останньому місці дислокації. А 
як ночували в наметах, мороз був і 26 гра-
дусів.  

Коли стикаюся з таким нерозумінням: 
що там робити і нащо там стояти, думаю – 
добре, що хлопці того не чують. Якби їх там 
не було, невідомо, чи гуляли б тут на вули-
цях жінки з дітками? Чи мали б змогу де-
монструвати свій декоративний патріо-

тизм ті, що ухилилися від мобілізації? Чи 
були б ті салюти (та й чи потрібні вони вза-
галі)? Але не всі, на жаль, це розуміють. 
«Проблема Збройних Сил –  
це надмірний бюрократизм»

Важко передбачити, як розвиватимуть-
ся події далі. Наші сили з російськими не 
співвідносні. Поки що українська армія три-
мається, значною мірою, на ентузіазмі. Бо 
можете уявити, коли ми скидалися влас-
ними коштами, щоб купити запчастину до 
бойової машини. Це не регулярно було, але 
було, і не раз. Проблеми Збройних Сил – це 
надмірний бюрократизм, брак координова-
ності та чіткого управління, як в іноземних 
арміях. Хоча те, що було в нашій армії рік 
тому й зараз, це - небо і земля. 
“Часи змінюються, але 
бажання володіти чужим 
залишається”

Звичайно, хочеться, щоб війна швид-
ше закінчилась, щоб хлопці повернулись 
додому. Але, на жаль, ми дуже часто не ба-
чимо між подіями причинно-наслідкових 
зв’язків. У 1917–1921 роках, коли україн-
ська державність існувала в різних формах, 
багато українців, як і тепер, казали – то не 
наша боротьба. Як наслідок, Україну захо-
пили російські більшовики, які в 1932–1933 
роках організували тут Голодомор. Тобто 
небажання значної частини українців від-
стоювати свою державність призвело до 
мільйонних жертв. Бо яка би своя держава 
не була, вона б такого не допустила. Ці речі 
треба відслідковувати. Нехай когось не вво-
дить в оману те, що нині ХХІ століття. Світ 
змінюється, але, як показує практика, не-
нависть і бажання володіти чужим залиша-
ються альфою й омеґою наших північних 
сусідів.
«Якщо ви читаєте це,  
то щось пішло не так»

Один мій побратим зізнався –  не ду-
мав вертатись. Я питаю – ти що, хотів ли-
шатись на контракт? Він – ні, не думав, що 
вдасться вернутися. Кожен, мабуть, підсві-
домо очікував цього. Так само і я, коли ли-
шав удома свого “тривожного листа”, почав 
його словами: якщо ви читаєте це, то щось 
пішло не так.

На війні моє життя змінилося на 180 
градусів. Вдома я вставав зранку, пив каву, 
переглядав Інтернет, йшов на лекції, знову 
додому, писав статті, книги. А на війні – зо-
всім  інше життя було, протилежне. Але в 
душі я не змінився, як думав, так і думаю, 
може радикальніше трошки. Якщо треба 
буде, готовий ще раз піти добровольцем. Я 
розумію, що ця держава недосконала, у ній 
треба багато що змінювати. Разом з тим на-
голошую студентам, що Батьківщина, як 
дитина – для того, щоб вона була щасли-
вою, її треба любити, оберігати і захищати.

Антоніна БРИК.

«Сьогодні я все ще 
БІЛЬШЕ ВОЯК, 
ніж професор»

“Доктор політичних наук, професор Тернопільського національного 
економічного університету, заслужений працівник освіти України, 
старший сержант 14-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил 
України”, - розповідає про себе науковець Микола Лазарович. 

Микола Лазарович з дружиною Наталею.
Фото Миколи Шота.
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В Тернополі до 
продовження цієї 
доброї традиції 

закликає директор 
компанії «Креатор-буд», 
громадський діяч та 
благодійник Ігор Гуда. 
На його думку, місцеві 
підприємці повинні 
власними силами 
розпочинати важливі 
соціальні проекти. 

Про свою допомогу очіль-
ник будівельної компанії май-
же не розповідає. Лише заува-
жує — підприємці завжди при-
ходили на допомогу державі у 
складні часи, мають це робити і 
тепер. Лікарні, школи, бібліоте-

ки завжди потрібні громаді, як і, 
зрештою, житло. Так, майже не-
відомим для широкого загалу є 
той факт, що за ініціативи Ігоря 
Гуди організували ремонт спе-
ціального відділення Тернопіль-
ської спеціальної загальноосвіт-
ньої школи, що на вулиці Акаде-
міка Сахарова, 4. Тут навчаються 
дітки з особливими потребами.

Начальник оздоблюваль-
ної дільниці Руслан Нечесаний 
розповідає, що торік «Креатор-
Буд» працював там над групою. 
«Батьки цих діток спілкуються і 
контактують, тож вирішили зро-
бити таку групу, де б діти, які за-
кінчили школу, мали де зустріча-
тись і спілкуватись, — каже Рус-
лан Нечесний. — От ми виріши-

ли облаштувати для них це при-
міщення. Правду кажучи, роботи 
зайняли трохи часу, бо по мож-
ливості залучали людей тих чи 
інших спеціальностей, працюва-
лии опалювальники, штукату-
ри, плиточники, їх відривали з 
об’єктів, з основного місця робо-
ти. Але із завданням справились. 
Ми зробили ремонт так, як хоті-
ли батьки, навіть трохи краще».

Усі ремонтні роботи 
«Креатор-Буд» виконав за власні 
кошти. Так голі стіни перетвори-
ли у затишну кімнату. А крім ка-
премонту облаштували окремий 
вхід і зробили ґанок. У «Креатор-
Буді» переконані – щоб діти не 
відчували себе обділеними, їм 
потрібно приділяти велику ува-

гу. Керівник будівельної компа-
нії Ігор Гуда каже – такі справи 
не є меценатством, просто ком-
панія намагається тимчасово за 
свої кошти і власними ресурса-
ми закрити вкрай важливі для 
області соціальні проекти. Адже, 
хто зна, коли держава зможе 
профінансувати їх самостійно.

Нещодавно Ігор Гуда висту-
пив з ініціативою збудувати 
квартири для бійців АТО. На од-
ній із сесій Тернопільської місь-
кої ради депутати надали під ці 
потреби земельні ділянки. На 
них «Креатор-Буд» має звести 
багатоквартирні будинки для 
військових. Через механізм пе-
редачі майбутніх квартир місь-
краді очільник компанії пропо-

нує забезпечити житлом бійців. 
«Вони повертаються, потребу-
ють психологічної адаптації, со-
ціальної, часто — фізичної, — за-
уважує Ігор Гуца. — Найменше, 
що ми можемо зараз зробити, це 
допомогти їм швидше поверну-
тись до спокійного життя, вирі-
шивши побутові проблеми. Пи-
тання житла — одне з найпоши-
реніших».

А за останні кілька місяців 
благодійних проектів від керів-
ника «Креатор-Буду» для терно-
полян побільшало. Ігор Гуда за-
купив дороге й важливе ендос-
копічне обладнання для онколо-
гічного диспансеру. Волонтери 
висловили подяку меценату за 
те, що віднедавна кілька хворих 
діток бійців зможуть отримува-
ти необхідні препарати.

Тривалий час Ігор Гуда від-
правляв допомогу бійцям в зону 
АТО. Також він працював із ко-
мандою з «Креатор-Буду» на пе-
редовій, будуючи фортифікацій-
ні споруди.

Підприємець наголошує — 
навіть у часи, коли в Україні не 
було державності, саме підпри-
ємці за власний кошт будува-
ли школи, церкви, лікарні та 
спортивні зали. Цим керівник 
«Креатор-Буду», показуючи при-
клад соціально відповідального 
підприємця, займається і нині.

Благодійні соціальні проекти від 

«Креатор-Буду»

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.)

Молодиця пройшла повз усі 
величезні коробки з цукром, бо-
рошном, крупами… Ось вони, на-
решті, макарони – на всякий смак. 

– Найдешевші? – перепитала 
у старенької. – Ось ці ріжки, по 8 
гривень 19 копійок за кілограм.

– Дитинко, то набери мені, 
якщо маєш кілька хвилин, зо два 
з половиною кілограми. І зваж, 
коли твоя ласка. Бо я тими елек-
тронними вагами користуватися 
не вмію. Там усе так дрібненько 
понаписувано…

Добровільна бабусина поміч-
ниця все зробила, як та просила.

– Ось, тримайте. Може, вам 
іще чогось треба?

– Іще бубликів хочу, дитино. 
Все життя їх люблю.

– Але ж вони тверді, бабусень-
ко…

– То нічого. У мене своя корова 
є. А з її молочком і бублики смач-
ні, і макарони. Ти ж мені, будь лас-
ка, покажи, де я за те все маю за-
платити. І скільки. 

Молода жінка глянула на ціни, 
вибиті на двох чеках: 

– За ріжки – 20 гривень 50 ко-
пійок, за бублики – 14. Разом – 34 
з половиною гривні. А каси – ось 
вони, бачите, цілий довгий ряд. 
Ставайте до будь-якої.

Так уже сталося, що я зі сво-
їм кошиком опинилася в кінці 
тієї ж коротенької черги із трьох-
чотирьох покупців, де якраз 
мала розраховуватися бабуся-
інопланетянка. 

– Із вас 55 гривень 7 копійок. 
Копійки маєте? – поцікавилася 
касир. 

– А ви правильно порахували? 
- розгублено і навіть трохи зляка-
но спитала бабуся.

– Ви ж бачили, що то не я ра-
хую, а касовий апарат, - майже 
ввічливо пояснила нетямущій у 
технічних новаціях касир. 

– Пані, - не втримався літній 
чоловік, що якраз складав свої 
покупки в пакет. - Який апарат 
потрібен, аби до 20 гривень дода-
ти 14? Тут же всього дві торбин-
ки: з макаронами і бубликами. І 
на кожній – ціна!

Касир втупила очі в чек:
–  Ой, вибачте, я вам ріжки 

два рази пробила… 
Бабуся у відповідь не зронила 

жодного слова – ні докору, ані по-
дяки. Видно, так заведено на пла-
неті, з якої вона прибула: з касо-
вими апаратами там не сварять-
ся і не сперечаються. Мовляв, хай 
буде гречка, лиш би не суперечка.

Ймовірно, я б і не згадала про 
цей випадок, якби кількома тиж-
нями  раніше подібний не став-
ся зі мною. Сама не розумію, чому 
з церкви ноги наче самі понесли 
мене до супермаркету. Адже в не-
ділю за покупками ніколи не хо-
джу. А тут раптом – пішла. За гре-
чаною крупою. Видно, підсвідомо 
повірила в безкінечне телезомбу-
вання про її можливий дефіцит. 

Гречка, тобто, крупа заважи-
ла 36 гривень. Потім під руку по-
палися вершки, олія, лимони… 
Досить, сказала я собі, бо в га-
манці – лише 90 гривень. Став-
ши в чергу до каси, за звичкою, 
вийняла телефон і на його каль-
куляторі швиденько порахувала 
все. Вийшло 85 гривень з копій-
ками. 

– Із вас 121 гривня, - привітно 
посміхнувшись, повідомила ка-
сир.

– За що? – навіть не встигнув-
ши розсердитися, посміхнулася я 
до неї.

– Як це – за що? 
– Перерахуйте, будь ласка, бо 

я це зробила якраз перед вами. 
Тим паче, що грошей стільки не 
маю.

– Ой, - точнісінько,  як у випад-
ку з бабусею-інопланетянкою ви-
гукнула не та, що її обслуговува-
ла, а зовсім інша дівчина-касир 
– та я ж вам випадково двічі греч-
ку « пробила»!..

–  А чому саме гречку, аж за 
36 гривень? Чому не лимони – 
вони ж лише 12 коштують, або не 
вершки – за 10?

На щастя, на цьому свої запи-
тання я закінчила. Тим паче, що 
касир вибачилася. Та ще й пояс-
нила: з касовими апаратами таке 

іноді трапляється…
Ще б пак! Звісно, трапляєть-

ся. Через те я й узяла за звичку 
ще два роки тому перераховувати 
покупки в черзі до каси. І зроби-
ла це після того, як начебто акцій-
ний дволітровий «Перволь», ко-
трий мав коштувати 60 гривень, 
у чеку виявився більш ніж у пів-
тора рази дорожчим. А це 99 гри-
вень.

– Розумієте, ця акція ще тиж-
день тому закінчилася, - поясни-
ли мені спершу касир, а потім ад-
міністратор.

Цікаво, скільки за той, вже 
«безакційний» тиждень покупців 
обманулися? Точніше, скількох 
обманули? Адже не лише на різ-
номастих акціях обманюють нас 
із вами…

І ще одне дуже цікаво: чому ка-
сові апарати помиляються лише 
в один бік – себто, на завищення 
вартості покупки? Чи хтось може 
розповісти, як із нього за придба-
ний товар узяли вдвічі менше?

Тому не лінуймося ніколи – 
ні при маленьких покупках, ані 
при великих порахувати все самі. 
Хоча б гривні, без копійок… Адже 
ми, люди, вміємо це робити ані-
трохи не гірше, ніж електроніка. 

І робімо це скрізь, не тільки 
у закладах торгівлі. А й, примі-

ром, у банках чи поштових від-
діленнях – при оплаті житлово-
комунальних та інших послуг, на 
ринках і в аптеках… 

До слова, про аптеки. 
Відправила днями моя сестра 

Катя доньку до аптеки. Там вона 
купила кардіомагніл, в’єтнамську 
«зірочку» і лоспірин.

– Скільки він коштує?
– Тридцять дві тривні за 

тридцять таблеток, - відпові-
ла завідувачка аптеки. І назва-
ла вартість усіх ліків – понад 120 
гривень. Донька розрахувала-
ся. І вже виходячи з аптеки, зу-
пинилася: чому сума вийшла та-
кою великою, якщо «зірочка» 
- 24 гривні, лоспірин – 32, а кар-
діомагніл – близько 15? Тож мо-
лода жінка ще раз стала у кінець 
черги (а ви знаєте, які у розпал 
епідемії грипу черги в аптеках – 
такі ж, як ціни на ліки. Тобто, ве-
личезні) і, ніяковіючи, попроси-
ла пояснити, чому сума придба-
них нею ліків значно вища, ніж 
вона розраховувала.

До честі завідувачки, вона теж 
усе перерахувала. І повернула 49 
гривень 60 копійок – із 120 запла-
чених.

– Вибачте, - сказала, - я помил-
ково взяла з вас гроші за 100 та-
блеток лоспірину…

Між іншим, в аптеках теж сто-
ять касові апарати. Тобто, як і в 
супермаркетах. Там ніхто не лі-
чить на пальцях чи допотопних 
рахівницях. 

Отже, техніка пішла далеко-
предалеко вперед. Як і годиться 
в ХХІ столітті. Чому ж тоді рівень 
«рахувальників» залишається та-
ким нікудишнім?

Тетяна САВКІВ.

ХАЙ БУДЕ ГРЕЧКА,
або Хто вчить рахувати 
касові апарати?

Віддавна в Україні серед підприємців 
існувала практика – фінансувати 
важливі для громади проекти. Державі, 
як завжди, на багато речей не вистачало 
коштів, тож меценатство ставало 
порятунком. Чимало об’єктів культурної 
спадщини з’явилося на світ завдяки 
благодійникам, а ряд культурно-
просвітницьких, соціальних проектів не 
реалізували б без їхньої допомоги.
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Місто мало впливає на тарифи
За високі тарифи і ціни у нас звично звинувачують 

владу, включно з міською. Хоча насправді місцева вла-
да мало впливає на формування тарифів, бо вони ціл-
ком залежать від вартості енергоносіїв. Є альтернатива: 
або - платити більше, або - бути взагалі без тепла. Крім 
того, варто зважати і на політичний аспект. Якщо хоче-
мо жити у незалежній країні, то маємо скорочувати спо-
живання імпортного газу, зокрема російського. 

З радянських часів в країні залишилися так звані 
“природні монополії”, це компанії, які постачають газ, 
що є основним енергоносієм для виробництва тепла. 
Система постачання енергоносіїв була вибудувана так, 
що Україна повністю залежала від імпортного газу. Ак-
тивний пошук альтернативи реально розпочався тіль-
ки тепер. Україна почала закуповувати європейський 
газ. Інколи він дорожчий, інколи дешевший,  але пере-
важно це - ринкова ціна, яку платить Україна, щоб зали-
шатися незалежною.

Міська влада може впливати лише на один ціновий 
аспект тарифів — сприяти зменшенню споживання до-
рогих енергоносіїв та їхньому розумному використан-
ню.
 Ефективність дає економію

Міський голова Тернополя Сергій Надала належить 
до категорії господарників-практиків. Він далекий від 
популістських обіцянок, які не здатний виконати. Розу-
міє, як працює економіка, як і те, що “безплатний сир” 
буває лише у мишоловці. Саме тому, за його ініціативи 
у Тернополі активно розвивається програма термомо-
дернізації житлового фонду.

Програма включає кілька напрямків. По-перше, це - 
утеплення будинків. По-друге, це - удосконалення опа-
лювального обладнання, що дозволяє економити до 80 
відсотків газу. По-третє, це - можливість людям самим 

регулювати температуру у своїх помешканнях. Варто 
зазначити, що українці не єдині, які взимку намагають-
ся витрачати менше. Наприклад, середня температура 
у помешканнях німців, поляків, британців взимку ста-
новить 19-20 градусів. Європейці свідомо йдуть на еко-
номію, бо тарифи для них також є великою частиною сі-
мейного бюджету.
Модернізація за планом

Проекти з модернізації житлового фонду були за-
вжди коштовними. Але вони дають ефект. Встановлен-
ня індивідуальних теплових пунктів (ІТП) міська рада 
почала з об’єктів комунальної власності (школи, дитя-
чі садки, лікарні). Це, як правило, були будівлі з найгір-
шим станом опалювальної системи. 

Зрештою, модернізація житлово-комунального гос-
подарства повинна відбуватися у чіткій послідовності, 
щоб досягнути позитивного ефекту для кожного меш-
канця. Спочатку підвищують ефективність роботи опа-
лювальної системи громадських закладів, бо це одна з 
найбільш витратних статей. Зокрема, завдяки встанов-
ленню ІТП і утепленню шкіл вдалося знизити витрати 
щонайменше на 30-40 %. Це ті  кошти, які міська рада 
може спрямувати на вирішення інших проблем. Потім 
відбувається заміна труб і комунікацій, що зменшує 
втрати тепла по дорозі від виробника до споживача.
Завдяки встановленню ІТП і утепленню 
шкіл вдалося знизити витрати місько-
го бюджету щонайменше на 30-40 %, а 
зекономлені кошти використати на від-
криття нових груп у садочках

Таку плановість і послідовність з боку тернопіль-
ської міської адміністрації відзначають і міжнародні 
експерти із Світового банку, ЄБРР та інших міжнарод-

них структур.  Зокрема, нещодавно досягнуто домовле-
ностей між Північною Екологічною Фінансовою Корпо-
рацією, фондом DemoUkrainaDН та комунальним під-
приємством “Тернопільміськтеплокомуненерго” про 
нову програму, що включає 300 тис.євро. Таких проек-
тів великих і малих є багато. А Тернополю довіряють, бо 
бачать, що кошти використовуються розумно.
Люди платитимуть менше

Позитивні зміни для мешканців маємо вже зараз. На 
вулиці Лук’яновича, 1 мешканці будинку зекономили 
60 % коштів від того, що мали б заплатити, якщо б не 
мали власного ІТП. На вулиці Збаразькій, 35 та 37, вста-
новлено нову котельню і, як зазначив міський голо-
ва Сергій Надал, тепер тут мешканці в середньому пла-
тять на 15 % менше, ніж у інших будинках. У літній пері-
од заплановано перевірку не лише опалювальної систе-
ми загального користування, але й прочистку батарей 
у приватних помешканнях. Це додатково збільшить їх 
ефективність, і в оселі буде тепло, і рахунки не будуть 
такими великими.
Сергій Надал: За сприяння міжна-
родних донорів плануємо додатково 
встановити 50-60 ІТП, що дозволить 
людям платити менше і жити у теплі

Сергій Надал також озвучив плани на 2016 рік. За 
допомогою коштів міжнародних донорів у Тернополі 
заплановано встановити ще 50-60 індивідуальних те-
плових пунктів. Те, що було експериментом, стане по-
зитивною тенденцією. Тернополяни платитимуть мен-
ше. Можливо, Тернопіль стане першим в Україні “енер-
гоефективним містом”, де люди мають тепло і платять 
за нього доступну ціну.

Петро ІВАНІВ.

Сергій НАДАЛ: “Індивідуальні теплові пункти 
дозволять тернополянам платити менше за газ”
Однією з головних тем, яку обговорюють тернополяни взимку,  є житлові 

тарифи. Можна, звичайно, вірити у передвиборчі обіцянки про те, що 
тарифи буде знижено, але існує економічна реальність. Тарифи будуть 

рости, і зменшити рахунки можна лише за допомогою економії. Саме економія 
за рахунок ефективності лежить в основі програми термомодернізації 
Тернополя, запровадженої виконкомом на чолі з міським головою Сергієм 
Надалом. Кінцева ж мета проста — щоб в оселі було тепло, а платили - менше.

Під час огляду котельні на вул.Збаразькій 35, 37. 
Міський голова Сергій Надал та директор 

«Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій ЧумакНова енергоефективна котельня забезпечує теплом гуртожитки на вул. Збаразькій, 35 та 37.

Влада Тернополя фінансово підтримає ОСББ 

Торік український уряд порекомендував ліквіду-
вати ЖЕКи і передати будинки власникам квартир. 
Однак не у всіх питаннях пішов їм назустріч. Завдя-
ки ініціативам місцевої влади вдалося налагодити 
співпрацю та почати плідний діалог із ОСББ.

Керівники об’єднань під час зустрічі розповіли 
– є проблема в передачі прибудинкових територій 
з комунальної власності міста на баланс ОСББ, нор-
мативне закріплення цієї процедури, гостро постає 
питання тарифів, прибирання, ремонтів тощо. 

Після обговорення вдалося підготувати мето-
дичні рекомендації для керівників ОСББ Тернопо-
ля та розробити єдиний статут діяльності. За слова-
ми міського голови Сергія Надала, об’єднання мати-
муть пріоритет у фінансуванні на проведення капі-
тальних ремонтів та інші потреби. Багато корисних 
для ОСББ питань прописали у програмі підтримки 
об’єднань співвласників багатоповерхових будин-

ків, за яку позитивно проголосували на одній із се-
сій міської ради.

«Це найбільш активна частина тернополян, ко-
трі не побоялись узяти на себе відповідальність за 
утримання свого будинку, - казав Сергій Надал. - Ці 
люди чудово знають, як упоратися з проблемами бу-
динків. Є від них цікаві пропозиції, які ми можемо 
внести до програми підтримки ОСББ». 

Міський голова за результатами зустрічі дав не-
обхідні доручення, щоб у місцях утворення стихій-
них сміттєзвалищ, за згоди мешканців ОСББ, вста-
новити відеокамери. Також у Тернополі розроблять 
методичні рекомендації покрокової процедури 
створення ОСББ для інших об’єднань тернополян, 
котрі готові брати відповідальність за утримання 
власних будинків.

Щоб діалог був більш плідним, міська влада запро-
понувала проводити такі зустрічі кожних півроку.

Днями відбулася зустріч керівників ОСББ (об’єднань співвласників багатоквартирних будинків) 
із владою Тернополя. За результатами зустрічі ОСББ отримають пріоритет у фінансуванні на проведення

 капремонтів, також буде внесено зміни в програму підтримки об’єднань. 

Зустріч у Тернопільській 
міській раді 
з представниками ОСББ.
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Саме така ситуація трапилась  під час розгляду на 
січневій сесії внесеного фракцією ВО «Свобода» пи-
тання щодо оголошення мораторію на будівництво 
каскаду гідроелектростанцій в межах Національ-
ного природного парку «Дністровський каньйон».  
Напередодні аналогічне рішення ухвалила Івано-
Франківська облрада, яку очолює свободівець Олек-
сандр Сич, і,  судячи із заяв керівників фракцій, мала 
ухвалити й Тернопільська облрада. Проте, журна-
лістам та громадськості депутати говорили й обіця-
ли одне, а коли дійшло до голосування, то більшість 
з них проголосувала за кардинально протилежене. 
Добре, що  завдяки рішенню про поіменні голосу-
вання,  кожен тернополянин і мешканець області  
зміг побачити  дволикість багатьох депутатів.

Однак, поіменне голосування — це тільки пер-
ший крок до відкритості облради перед громадськіс-
тю. На президії облради фракція ВО «Свобода» іні-
ціювала питання забезпечення прямих трансля-
цій сесійних засідань ради. Коли фракція ВО «Сво-
бода» в 2009 році вперше була представлена в облра-
ді, таке рішення було прийняте, але після приходу до 
влади Януковича тодішня адміністрація встановила 

заборону на трансляції сесій, вважаючи, що мешкан-
ці Тернополя та області мають бути усунуті від мож-
ливості бачити, як приймається бюджет, важливі для 
області програми, рішення, що стосуються конкрет-
ного міста чи села. 

Прямі трансляції сесійних засідань обласних рад 
відбуваються майже в усіх областях України та є уста-
леною практикою відкритості влади. Проте, зно-
ву наша свободівська ініціатива наштовхнулась 
на опір більшості в раді, але поіменне голосування 
дасть змогу побачити усім мешканцям краю, хто з те-
перішніх обранців прагне й надалі приховувати свою 
діяльність так, як це робила партія регіонів, а хто під-
тримає відновлення прямих трансляцій як механізму 
забезпечення відкритості у роботі ради.  

Принципово важливим для фракції ВО «Свобо-
да» також є те, щоб депутати облради проголосу-
вали за забезпечення прямих он-лайн трансляцій 
не лише сесій облради, а й кожної з десяти постій-
них комісій, президії облради, оприлюднення про-
токолів їх засідань з фіксацією персонального го-
лосування кожного з депутатів.

Фракція ВО «Свобода» вважає, що досить депута-

там говорити про відкритість та гласність роботи об-
лради, настав час підкріпити свої слова відповідним 
голосуванням.

Також фракція ВО «Свобода» вимагає  запрова-
дження на сайті обласної ради механізму «електро-
нних петицій», щоб кожен тернополянин, кожен гро-
мадський діяч чи свідомий громадянин  міг стати іні-
ціатором вирішення питань і розв’язання проблем, які 
потребують негайного втручання депутатів облради. 
Кожен проект рішення сесії облради повинен бути за-
здалегідь оприлюдненим для ознайомлення, кожне 
рішення або розпорядження має бути публічним! Гро-
мадськість повинна отримати можливість в будь-який 
момент ознайомитися на сайті облради з відеозапи-
сом засідання кожної комісії, президії та сесії. 

Ми вважаємо, що такі вимоги фракції ВО «Сво-
бода»  є єдиноможливим і єдиноправильним ме-
ханізмом забезпечення публічності та відкритос-
ті роботи облради, реалізації європейської прак-
тики гласності в роботі депутатів місцевих рад. 

Олег СИРОТЮК, 
голова фракції ВО «Свобода» 

в Тернопільській обласній раді.

Олег СИРОТЮК: «Фракція ВО «Свобода» 
вимагає забезпечити відкритість 

роботи обласної ради»
На пропозицію фракції ВО «Свобода»  4 січня на сесії Тер-
нопільської обласної ради було ухвалено рішення про поі-
менні голосування з усіх питань порядку денного.  
Ця ініціатива була внесена з метою забезпечення пер-
сональної відповідальності кожного депутата і кожної 
фракції за  рішення, що ухвалюють на сесії, адже часто-
густо громадськість бачить, як політики публічно заявля-
ють одне, а голосують зовсім по- іншому.

Багата країна - експортер ро-
бочої сили закордон

Чому ж українці так погано живуть, 
якщо наша держава відноситься до країн з 
високим рівнем освіти. Україна посідає чет-
верте місце у світі за  кількістю громадян з 
вищою освітою. Дев’яте у світі - за числом 
студентів із-за кордону.  

Наша держава - одна з найбагатших кра-
їн за запасами природних копалин, на чет-
вертому місці у світі - за сукупною вартістю 
природних ресурсів.

Щодо індустріальних показників, наша 
держава розташувалася на другому місці в 
Європі та четвертому у світі за потужністю 
газотранспортної системи. На третьому міс-
ці в Європі та восьмому у світі - за потужніс-
тю атомних електростанцій. 

Україна має найбільші у Європі площі 
орних земель. І на третьому місці у світі за 
площею чорнозему - 25 відсотків світового 
обсягу. 

За підрахунком експертів, Україна може 
забезпечити потреби у продовольстві для 
600 мільйонів людей.

Це - далеко не повний перелік освітніх, 
технічних, сільськогосподарських,  індустрі-
альних та інших потужностей нашої держа-
ви. Проте, українці за все платять дорого і 
живуть бідно. Бо майже все з перелічено-
го контролює купка олігархів та політиків-
бізнесменів. Вони отримують шалені при-
бутки. Фактично, економіка працює на них, 
а не для блага держави та народу. Україна 
- одна з найбагатших на корисні копалини 
та людський ресурс держава - стала «почес-

ним» експортером робочої сили за кордон. 
Жодна влада часів незалежності не намага-
лася змінити ситуацію. А навіщо?   
Курс гривні навмисно 
прив’язали до рубля?         

Українці оплачують сите життя багатіїв, 
чиновників, огріхи у роботі уряду, Нацбан-
ку… Крім того, кожен, у тому числі діти, пен-
сіонери й працюючі, платять мінімум по 100 
доларів на рік, щоб дотувати державні під-
приємства. Про це заявив макроекономіст, 
голова Українського товариства економіч-
них свобод Мар’ян Заблоцький. Натомість, 
люди отримують лише купу корупційних 
скандалів. 

Економіст вважає: Україні потрібно яко-
мога швидше приватизувати державні під-
приємства. Для цього слід внести низку за-
конодавчих змін, оскільки найбільші під-
приємства захищені від приватизації спе-
ціальним законом. Наразі пропозиції щодо 
приватизації держпідприємств не знайшли 
підтримки у парламенті. 

А ще, виходить, українці субсидію-
ють російських споживачів? Економіст 
Олександр Дубинський заявив: курс грив-
ні навмисно прив’язали до вартості ру-
бля, аби українські товари не дуже силь-
но дорожчали на російському ринку. 
«Гривня падає до долара синхронно з ру-

блем. Ми воюємо з росіянами тільки на па-
пері. А насправді намагаємось, щоб україн-
ські товари в Росії не подорожчали, а їхні у 
нас - не подешевшали. Все заради спільного 
бізнесу», - переконаний експерт.

Тим часом, попри тотальний хаос у бан-
ківській системі керівник НБУ Валерія Гон-
тарєва переконує: вона - рятівник для Укра-
їни. І вважає, що за свою «діяльність» заслу-
говує ордена.   
Держава у політкризі.
 Який вихід?     

Інший «рятівник» - прем’єр-міністр Ар-
сеній Яценюк апелює, аби перестали ляка-
ти уряд відставкою. Під час традиційної те-
левізійної «десятихвилинки», він заявив: 
«Моя команда і я не будемо зупинятися на 
половині шляху проведення реформ… Пе-
рестаньте нас лякати відставкою… Ми при-
йшли сюди працювати заради реальних 
змін… У боротьбі за владу і хлібні місця дея-
кі політики забули, що Україна знаходиться 
в стані війни, яку оголосила Росія, що ми не 
подолали економічну кризу і що люди очі-
кують реальних змін в країні», - резюмував 
Яценюк.

Чомусь змін, крім самих «реформато-
рів», ніхто не бачить. Люди від цього уря-
ду вже нічого доброго не очікують. І, взага-
лі, Арсенію Петровичу, перестаньте лякати 

українців своїми реформами. 
Ось і голова фракції БПП Юрій Луцен-

ко зробив невтішні заяви: в Україні глибо-
ка політична криза і через склад Кабміну 
та особисто прем’єра члени парламентської 
коаліції увійшли в жорстку конфронтацію. 
За словами Луценка, «Народний фронт» 
ультимативно говорить лише про прем’єра 
Яценюка. Натомість, «Батьківщина», «Само-
поміч» і Радикальна партія виступають ка-
тегорично проти Яценюка у прем’єрському 
кріслі. Таким чином прем’єр більше не змо-
же провести жодного закону, навіть з «єв-
ропакету», оскільки фракції, які «повстали» 
проти Яценюка, закони цього Кабміну голо-
сами не підтримають. Це означає зупинку 
всіх політичних процесів. 

Який вихід з політкризи? Нові домовле-
ності чи нові вибори? 

На фоні цієї непривабливої ситуа-
ції Міжнародний валютний фонд ставить 
Україні жорсткий ультиматум. У випадку 
зміни уряду МВФ може призупинити фінан-
сування України. І продовжити програму 
лише за готовності нового уряду виконува-
ти зобов’язання, взяті попередниками, по-
відомила міністр фінансів Наталія Яресько. 

Очікуваний черговий транш - 1,7 мі-
льярда доларів. Від цих грошей залежить, 
власне, і курс гривні. Якщо, звісно, банків-
ська система працюватиме прозоро, за за-
конами, а не так, як хоче «рятівниця» Гон-
тарєва. 

Для країни співпраця з МВФ у даний час 
є справді критичною. Адже інших кредито-
рів, готових давати кошти на тривалий тер-
мін, сьогодні немає. А влада заробляти гро-
ші для держави не навчилася.  

Ольга ЧОРНА.  

Україна через безробіття та інфляцію потрапила 
до п’ятірки «найнещасніших» економік світу. 

Саме ці фактори й визначають рівень злиднів. 
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Зібралися будувати 
на… чужій землі

Наша редакція свого часу вже 
піднімала тему чудо-будинку ЖК 
«Набережний квартал», що в Тер-
нополі на вулиці Будного, який 
збудовано з величезною кількіс-
тю порушень державних будівель-
них норм, про що у своїх офіцій-
них висновках повідомляло керів-
ництво обласної Спілки архітекто-
рів України. На ці порушення чо-
мусь закрили очі фахівці Держав-
ної архітектурно-будівельної ін-
спекції у Тернопільській області і 
прийняли в експлуатацію спершу 
дві секції житлового будинку, а під 
Новий рік - ще дві. Але якщо в цьо-
му випадку пайовики таки отрима-
ли квартири (інше питання, якої 
якості), то інші дольовики «Набе-
режного кварталу» можуть зали-
шитися без грошей і без квадрат-
них метрів. 

На одному будинку «Набереж-
ний квартал» у Тернополі не зупи-
нився і продовжив за тією ж схе-
мою пускати щупальця на інші 
об’єкти. У даному випадку про-
блемним став будівельний май-
данчик на вулиці Микулинець-
кій, 116. На тому місці, як мож-
на побачити з великої кількос-
ті біг-бордів, має бути збудова-
ний житловий комплекс «Капучі-
но» від «Набережного кварталу», 
квартири в якому продають за до-
волі привабливими цінами. Але 
для того, щоб продавати житло-
ву нерухомість, її потрібно збуду-
вати. А щоб її будувати – необхід-
но мати земельну ділянку. Інфор-
мація про власників та користува-
чів земельних ділянок по всій те-
риторії України є відкритою. Зро-
бивши кілька нехитрих комбіна-
цій комп’ютерною мишкою,  через 
Публічну кадастрову карту дізна-
ємося, що земельна ділянка на ву-
лиці Микулинецькій, 116 на пра-
вах оренди знаходиться сьогодні 
у користуванні тернопільського 
ТОВ «Комунсервіс-Серет».

Журналісти звернулися до ке-
рівництва товариства, щоб дізна-
тися, на яких підставах хмельниць-
кий «Набережний квартал» про-
дає там квартири і чи має він право 
зводити житловий будинок?   

– На сьогодні землекористу-
вачем – орендарем земельної ді-
лянки, що знаходиться у Терно-
полі на вул. Микулинецькій, 116, є 
ТОВ «Комунсервіс-Серет». Перехо-
ду права користування земельною 
ділянкою до ЖБК «Файне місто-2» 
(одна з чисельних «дочок» «Набе-
режного кварталу» – авт.) не від-

булося. Наразі є тільки договір про 
забудову, укладений між товари-
ством і житлово-будівельним коо-
перативом. Але, оскільки коопера-
тив належним чином не виконує 
умов договору щодо забудови зе-
мельної ділянки, то підтверджує-
мо, що даний договір є нікчемним 
та таким, що не матиме за собою 
юридичного підґрунтя, – зазна-
чив директор ТОВ «Комунсервіс-
Серет» Василь Сидорко. 

Зі слів пана Сидорка можна 
зробити висновок, що товариство, 
яке він очолює, розірвало всі «ди-
пломатичні» стосунки з «Набе-
режним кварталом» та його «до-
чкою». 

Другий документ, який би те-
оретично давав право на розроб-
ку проекту і технічних умов, – це 
містобудівні умови й обмеження. 
За словами начальника міського 
управління містобудування, архі-
тектури та кадастру Василя Беса-
ги, ці документи виконком місь-
кої ради скасував у листопаді 2015 
року. Варто відзначити, що право-
мірність скасування містобудів-
них умов та обмежень навіть роз-
глядалася у Тернопільському місь-
крайонному суді за позовом ЖБК 
«Файне місто-2». Останнім у позо-
ві було відмовлено.
Дозвіл із  
заплющеними  
очима 

За законом, не маючи у корис-
туванні землі та містобудівних 
умов, жодних робіт, навіть про-
ектувальних, вчиняти не можна. 
Тобто, «Набережний квартал»  зі-
брався збудувати житловий комп-
лекс «Капучіно» у космосі… 

Але, перед Новим роком, 
хмельницькі будівельники неспо-
дівано отримали від обласної Дер-
жархбудінспекції дозвіл на поча-
ток будівельних робіт. І виписа-
ний він не на власника землі, як це 
має бути за законом, і яким є ТОВ 
«Комунсервіс- Серет», а на житло-
вий кооператив «Файне місто-2», 
який не має ні землі, ні містобудів-
них умов, ні проекту та експерти-
зи. Фахівці архбудінспекції не мо-
гли цього не знати. Так, ця поваж-
на державна установа може апе-
лювати, мовляв, декларацію за-
повнює замовник будівництва і 

несе повну відповідальність за 
вказані у ній дані. Але ж в інспек-
ції, мабуть, працюють розумні 
люди, які після останніх скандалів, 
пов’язаних з «Набережним квар-
талом», мали б перевірити прав-
дивість поданих даних перед тим, 
як поставити свій підпис на декла-
рації. Свідомо чи ні, але вони цього 
не зробили і декларації з’явилися 
на офіційному сайті Держархбу-
дінспекції України. 

– На сьогодні ЖБК «Файне міс-
то-2» не має жодного відношен-
ня до даної земельної ділянки і не 
має права на ній будувати. Пред-
ставники кооперативу сфальси-
фікували декларацію про початок 
будівельних робіт від 15.12.2015 
року, де залишили всі відомості, 
які стосувалися чи стосуються ТОВ 
«Комунсевіс-Серет», зокрема, відо-
мості про скасовані містобудівні 
умови та обмеження, відомості про 
земельну ділянку, яка не перебуває 
у їх користуванні тощо. Головне 
управління Національної поліції у 
Тернопільській області відкрило 
кримінальне провадження щодо 
службового підроблення дозвіль-
них документів посадовими особа-
ми ЖБК «Файне місто-2», – заува-
жив Василь Сидорко. 
«Набережний  
квартал» «кришує» 
чиновник високого 
рангу!? 

Будівельні комбінатори, від-
чуваючи, що у них земля горить 
під ногами, а гроші повертати ба-
жання немає, вирішили засто-
сувати класичний прийом горе-

забудовників – тиск на владу че-
рез організацію протестів чи по-
ходів під стіни мерії. На минуло-
му тижні пайовики (за інформа-
цією видання, близько шести де-
сятків чоловік уже внесли гро-
ші за омріяні квартири) приходи-
ли у міську раду, а також завіта-
ли під стіни мерії, коли там від-
бувалася сесія. Зокрема, з сесійної 
трибуни одна з пайовиків дуже 
просила видати містобудівні умо-
ви і обмеження, бо, виявляється, 
коли підписувалася перша угода 
про співпрацю між кооперативом 
і ТОВ «Комунсервіс-Серет» на ко-
ристування земельною ділянкою 
був один директор, а коли договір 
розривали – інший.

У міській раді під час зустрі-
чі з ошуканими пайовиками «На-
бережного кварталу» вирішили 
створити робочу групу, але шансів 
на її позитивну роботу небагато.  

Головний архітектор міста Ва-
силь Бесага пояснив: «ЖБК «Фай-
не місто-2» на сьогодні не має жод-
них законних підстав, щоб зверта-
тися у міську раду за видачею міс-
тобудівних умов та обмежень че-
рез відсутність документації на 
дану земельну ділянку, відповідно 
це позбавляє їх права проводити 
будь-які будівельні роботи».

Нині пайовики «Набережно-
го кварталу» опинилися в пато-
вій ситуації: гроші віддали забу-
довнику, квартир немає, а довес-
ти свою правоту не можуть через 
хитро заплутані юридичні лазів-
ки з договорами. Адже квадрат-
ні метри пайовик купує не у кон-
кретної будівельної фірми. Махі-
натори записують пайовика у чле-

ни кооперативу, але лише в якості 
асоційованого члена. Тобто він не 
має права голосу, але на його пле-
чі лягає відповідальність справно 
вносити гроші за дольову участь у 
будівництві. Справи ж вирішують 
лише засновники, яких ніхто з па-
йовиків в очі не бачив і, напевно, 
не побачить, бо від їх імені працю-
ють посередники. Коли ж пайовик 
вирішить забрати гроші, то йому 
це навряд чи вдасться. А судитися 
немає з ким, бо, подаючи позов до 
суду, пайовик, як член кооперати-
ву, теж несе відповідальність за те, 
що відбувається. Отож, маємо за-
мкнене коло…

Лише коли набереться кри-
тична маса невдоволених пайови-
ків, коли брехня полізе з усіх дір, 
тоді може статися суспільний ви-
бух, про який дізнається вся Укра-
їна. 

Щоб це упередити, міська вла-
да звернулася з листами до всіх 
контролюючих органів. Держарх-
будінспекцію в Тернопільській об-
ласті закликали зупинити робо-
ти, оскільки інспекція видала дея-
кі дозволи, не маючи на руках до-
звільної документації міськради. 
Листи направили і до Тернопіль-
ського відділу поліції та обласно-
му прокурору. Міська влада про-
сить правоохоронні органи розі-
братися із законністю збору ко-
штів «Набережним кварталом» з 
пайовиків.

Наразі справою хмельницьких 
будівельних аферистів займаєть-
ся тернопільська поліція, яка від-
крила кілька кримінальних прова-
джень. Для них має стати справою 
честі вивести будівельних аферис-
тів на чисту воду. Хоча зробити це 
буде непросто, адже, за нашою ін-
формацією, є люди, які намага-
ються накласти табу на будь-які 
перевірки «Набережного кварта-
лу». Про цих осіб ніхто відкрито не 
говорить, але можна собі тільки 
уявити їх державний ранг, якщо 
вони дозволяють собі поставити 
на коліна той же Держархбудкон-
троль… 

Іван БІЛИЙ.
За матеріалами:
http://gazeta1.com/index.

php/80-ostanni-novini/20419-
paovikiv-naberezhnogo-
kvartalu-znovu-kinuli

Понад три 
місяці ледь не 
всі друковані 

й електронні 
ЗМІ Тернополя 
повідомляють про 
будівельних аферистів 
із хмельницької 
компанії «Набережний 
квартал». Однак 
тернополян, схоже, 
нічого не навчив 
гіркий досвід 
горе-будівельника 
Щепановського, і ті 
повелися на красиву 
рекламу про дешеві 
квадратні метри 
й понесли гроші 
невідомо кому і 
невідомо за що.  
А тепер мають великі 
проблеми…

Хмельницькі аферисти 
з «Набережного Кварталу» 
знову кинули тернопільських пайовиків

Держархбудінспекція у Тернопільській області видала дозвіл на початок будівельних робіт  
за сфальсифікованою декларацією представників ЖБК «Файне місто 2» (м. Хмельницький).
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До міського голови Тернополя Сергія 
Надала із пропозицією зібрати 
дружин та матерів загиблих 

бійців звернулася одна з матерів - Алла 
Квач, яка є міським головою Заліщиків. 
Вирішили провести таку зустріч у 
Тернополі. Упродовж 5-7 лютого влада 
міста допомагала в організації низки 
заходів. 

Так, для гостей підготували культурну програму, 
забезпечили їх проживанням та харчуванням. Також 
запросили священиків, юристів, лікарів, психологів, 
аби люди могли розповісти про свої проблеми. За-
вдяки спільним зусиллям, як показує практика, вда-
ється розв’язувати більшість із них.

«Наше завдання - зробити усе можливе, щоб по-
кращити життя цих сімей в побутових умовах, допо-
могти їм пройти соціальну та медичну реабілітацію, 
- каже міський голова Тернополя Сергій Надал. - Зу-

стріч цих родин раніше відбувалася у різних район-
них центрах. Тепер три дні вони перебували в Тер-
нополі. Ми забезпечили можливість надання фахової 
відповіді юристів на важливі питання».

У Тернополі вже тривалий час родини загиблих, 
а також бійців, які воюють на сході України, можуть 
отримати низку пільг і допомог. Це: і виділення зе-
мельних ділянок, і проведення ремонтних робіт у бу-
динках, безкоштовна медична допомога та зубопро-
тезування, забезпечення харчуванням дітей учасни-
ків АТО в навчальних закладах тощо. За словами Сер-
гія Надала, всі члени сімей, які втратили своїх рід-
них, умовно закріплені за кимось із заступників місь-
кого голови, котрі повинні постійно з ними спілкува-
тися, виявляти та розв’язувати їхні проблеми.

До слова, влада міста ініціюватиме реконструк-
цію та перейменування Парку Слави у пантеон Сла-
ви українських героїв. Там вшанують Героїв Небесної 
сотні і загиблих учасників АТО.

Для матерів та дру-
жин загиблих в АТО 
бійців влада Терно-
поля організувала 
програму підтрим-
ки. Рідні загиблих 
отримали можли-
вість три дні спілку-
ватися з психолога-
ми, священиками, 
лікарями та юрис-
тами обласного 
центру.

Тернопіль об’єднав родини 
загиблих в АТО бійців

Під час зустрічі Сергія Надала з матерями загиблих Героїв.

І дорослі, і діти стараються 
підтримати бійців на передовій. 

- Допомагаємо, а як інакше, - 
каже пенсіонерка Ольга Журак. –
Адже наші хлопці ночують в око-
пах, а ми в теплих оселях. 

Жінка об’єднала довкола себе 
подруг, рідних, знайомих, сусідів і 
вже не перший рік передає смач-
ні та необхідні передачі на фронт. 
Разом ліплять вареники, смажать 
гречаники, закручують м`ясні 
консерви, шиють матраци та ков-
дри, плетуть шкарпетки.

Спершу пані Ольга возила 
гостинці для військових на склад 
Логістичного центру. Зараз пере-
дає демобілізованому бійцю 93 
бригади 3 батальйону Дмитру 
Кидалюку. Днями завантажена 
машина знову вирушила на пере-
дову у Донецьку область до бій-
ців батальйону «ОУН» та Добро-
вольчого Українського Корпусу 
«Правий сектор». 

Волонтери щиро вдячні всім, 
хто долучається до їх ініціати-
ви та допомагає готувати пере-

дачі на Схід, зокрема ТОВ «Скло-
гарант-груп» (Мілякевич А.П.) за 
банки, ТОВ «Екор-ТЗ»( Галатович 
І.Я.) – за гречку, м’ясо, кошти, ПМП 
«Рибак» - за м’ясо, «АРС-кераміка» 
(Кельнер В.Б., Мельник О.М) - за  
матраци та пальне, а також учням 
ТНВК “Школа-колегіум Патріарха 
Йосифа Сліпого” та дитячій хоро-
вій школі «Зоринка». 

Долучилися до збору провіан-
ту жителі сіл Кальне та Розгадів і 
місцевий парох о. Іван Гавдяк, які 
відгукнулися на заклик пані Оль-

ги Журак. 
Третьокласники Тернопіль-

ської обласної профспілкової 
школи мистецтв разом з вчите-
лями виготовили “валентинки” 
для військових із словами лю-
бові та вдячності і щирими по-
бажаннями повертатися живи-
ми. Ольга Журак разом із внука-
ми спекла печиво у формі серця 
та розмалювала його у патріо-
тичні барви. Господині зібрали-
ся і наліпили більше трьох тисяч 
вареників. 

Тернополянка щиро дякує 
усім за допомогу та розповідає 
про свої плани. 

- Найбільше хочеться, щоб ві-
йна закінчилася, - каже вона. -  Це 
наша найзаповітніша мрія. Але 
якщо бойові дії триватимуть, то 
помагатимемо всім, чим зможе-
мо надалі.

Вже на Великдень пані Оля 
готується разом з усіма своїми 
помічниками випікати паски для 
бійців на фронт.

Юля ТОМЧИШИН. 

Тисячі вареників та дитячі «валентинки»
передали у зону АТО

Тернополяни 
об’єднуються, 

щоб допомогти 
українському

 війську

«Тернополяни повинні продемонструвати патрі-
отичність, вшанувати пам’ять полеглих під час Рево-
люції Гідності та усіх, хто віддав своє життя за зміни 
у нашій країні. Адже завдяки цим людям ми сьогод-
ні можемо змінювати країну на краще», - зазначив 
начальник управління культури та мистецтв Олек-
сандр Смик.

У ПК «Березіль» перед тернополянами висту-
плять відомі актори, поети та співаки: Рима Зюбі-
на, лідер гурту «Фата моргана» Ігор Роман, шансо-
ньє Люцина Хворост, віртуоз Сергій Шматок, коб-
зар Василь Лютий, фольк – тріо «Гонта», заслуже-
ні артистки України Світлана Мирвода та Леся Го-
рова, народний артист України Анатолій Матвійчук 
та учні дитячої хорової школи «Зоринка». Режисер 
вечора - заслужений діям мистецтв України Сергій 
Архипчук.
Вхід на концерт вільний. Під час заходу ор-
ганізатори збиратимуть кошти на підтрим-
ку та реабілітацію бійців АТО.

До річниці Революції Гідності в місті відбудуть-
ся й інші заходи. У 15-ій школі – урочиста імпреза 
пам’яті Героїв Небесної Сотні, а в школі №9 відкри-
ють меморіальну дошку бійцю Віктору Стефанови-
чу. Також заплановано виставку фотографій Вікто-
ра Гурняка та фотовиставку «Жіночі обличчя Май-
дану», презентація фотоальбому «Каміння Майда-
ну». У Палаці кіно демонструватимуть фільм «Май-
дан». 21 лютого о 12.00 на Театральному майдані 
відбудеться Всенародний реквієм за Героями Небес-
ної Сотні. 

Героїв «Небесної сотні» 
вшанують у «Березолі»
Благодійний вечір на поша-
ну полеглих під час Революції 
Гідності «Арт-десант волонте-
рів» відбудеться 20 лютого 
о 16 год. у ПК «Березіль». 
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У Канаді на честь українців
 випустять монету-писанку

У Канаді Королівський монетний 
двір випустить овальну монету з візе-
рунком української писанки. Випуск мо-
нети приурочений до 125-ї річниці першо-
го поселення українців, повідомляє ТСН. Її 
виготовляють зі срібла і наносять кольо-
ровий узор, характерний для писанки. Ди-
зайн розробила канадська художниця Енн 
Мораш. Аверс монети матиме вигляд укра-
їнської писанки, а на реверсі буде зображе-
но портрет Королеви Єлизавети ІІ. Наклад 
сувенірної монети - чотири тисячі екземп-
лярів. Її випуск заплановано на 20 лютого. 
Номінал - 20 канадських доларів. Це - пер-
ша монета у формі яйця в історії Канад-
ського монетного двору. 
Як вертольоти президента-втікача 

опинилися у Швейцарії?
Два вертольоти, за допомогою яких 

екс-президент України Віктор Янукович 
зміг втекти в Росію, виставлені на про-
даж у Швейцарії. Про це повідомляє «Пре-
са України». Судячи з інформації, останнє 
місце їх дислокації - Донецьк. Відомо, що 
Янукович саме звідти вилетів до РФ. Дані 
про вертольоти пропали з українського ре-
єстру в 2014 році. Власником авіатранспор-
ту стала інша людина, їх реєстраційні номе-
ри також були змінені. Офіційно вертольо-
ти «прописані» на острові Мен, що у Вели-
кобританії. Фактично місцем їх перебуван-
ня є Санкт-Петербург, повідомив операцій-
ний директор компанії-продавця «Sparfell 
& Partners». Вартість вертольотів оцінили 
у $7,5 млн. і $10,5 млн. В СБУ журналістам 
не змогли пояснити, чому вертольоти змо-
гли залишити Україну і зараз ніхто не про-
бує заарештувати це майно екс-глави дер-
жави, проти якого відкрито не одне кримі-
нальне провадження.

Держборг США перевищив $19 
трильйонів. Американці 

не переймаються
Уряд США офіційно підтвердив роз-

мір державного боргу, який перевищив 
$19 трильйонів. Про це повідомляє «The 
Washington Times» з посиланням на дані 
мінфіну. Близько $13,7 трильйона держ-
боргу припадають на приватних інвесто-
рів, а також на американські й зарубіжні ін-
весткомпанії. Інша частина - на внутрішні 
запозичення. Коли Барак Обама прийшов 
до влади, держборг Штатів складав майже 
удвічі менше - $10,6 трильйона. Республі-
канці звинуватили адміністрацію Обами 
в розтраті та неефективному використан-
ні коштів. Адміністрація звинувачення від-
кинула, зазначивши, що їм довелося боро-
тися з наслідками фінансової кризи, в яку 
країна увійшла при республіканцеві Джор-
джі Бушу-молодшому. 

У Чехії продають замки. Недорого  
У Чехії є близько двох тисяч замків і 

фортець, які раніше були у володінні фе-
одалів, аристократів, королівських ди-
настій. Брокер з нерухомості VIP-замків 
Наталія Маковик може продати один із та-
ких за суму менше, ніж коштують кварти-
ри на Манхеттені, або й зовсім дешево. Про 
це повідомляє «Блумберг». Чеські замки 
вартують від 12-13 тисяч доларів до 5 міль-
йонів. Доступну ціну пояснюють тим, що в 

Чехії недорога робоча сила, а це робить ре-
монт більш доступним. Також немає подат-
ку на спадщину, що дає пільги для майбут-
ніх власників, які відновлюють історичні 
будівлі. Але є недоліки та проблеми, з яки-
ми стикаються покупці. Наприклад, на про-
даж виставлено 54 тисячі квадратних фу-
тів Либейовицького замку за два мільйони 
доларів. Здалеку маєток виглядає неймо-
вірно. А всередині розбиті вікна, дах із дір-
ками, повністю зіпсований паркет. І таких 
90 кімнат, на яких усього чотири ванних.

Московити придумали, 
як залишити «вождя» назавжди

У держдумі пропонують відмови-
тись від виборів парламенту і президен-
та Росії. Про це повідомляє infokava.com. 
Відповідне звернення скерував до спікера 
держдуми глава ради директорів Інститу-
ту аналізу політичної інфраструктури Єв-
геній Туник. Відмовитись від виборів полі-
тик пропонує на період економічного тис-
ку зі сторони Європи та США. Фактично, ро-
сіяни хочуть зробити Путіна вічним прези-
дентом. 

У Франції викидають на смітник 
неймовірну кількість їжі

Французький сенат прийняв за-
кон, який забороняє супермаркетам ви-
кидати або утилізувати нерозпрода-
ні продукти харчування, повідомляє 
«ЕспресоTV». Відтепер продуктові магази-
ни, площа яких понад 400 квадратних ме-
трів, зобов’язані укласти контракт з бла-
годійними організаціями про надання їжі 
на безоплатній основі. Якщо ж керівни-
цтво супермаркету проігнорує закон, йому 
загрожують штрафи до 75 тисяч євро або 
арешт терміном до двох років. Також у за-
коні передбачено покарання власників ма-
газинів за навмисне псування продуктів. 
Франція наразі єдина країна в світі, де за-
провадили таке законодавство. Там що-
річно викидають близько семи мільйо-
нів тонн їжі. При цьому, організації, які за-
ймаються роздачею продуктів, отримують 
лише 100 тисяч тонн на рік, із них лише 35 
тисяч тонн - від супермаркетів.

«Ні союзному ярму!» - британці 
виступають за вихід з ЄС

Число прихильників виходу Вели-
кобританії з Євросоюзу істотно зрос-
тає. Про це свідчать дані опитувань, пові-
домляє інформагенція AFP. У дослідженні 
соціологічного інституту «YouGov» 45 від-
сотків респондентів висловились за ви-
хід Британії з ЄС. За збереження країни у 
складі спільноти виступають 36 відсотків 
опитаних. Не виключено, що британський 
прем’єр-міністр Девід Кемерон проведе 
цього року референдум про членство Ве-
ликобританії у Євросоюзі. 

Дебальцевський котел 
схвалив особисто Путін

Рішення про атаку на місто Дебаль-
цеве Донецької області в січні 2015 
року приймало вище керівництво Ро-
сії, йдеться у розслідуванні блогерів 
«Сonflict Intelligence Team». Вони дізна-
лися, що в боях за Дебальцеве брали участь 
військові 6-ї окремої танкової бригади ро-
сійських збройних сил РФ. «Враховуючи, 
що наступ на Дебальцеве почався під час 
переговорів президентів Росії і України, 
важко уявити, що таке рішення могло бути 
прийнято кимось іншим, ніж президентом 
Росії Путіним. Прояв такої ініціативи з боку 
міністра оборони Росії міг сильно нашко-
дити переговорам Путіна. Тому ми вважа-
ємо, що відповідальність за прийняття рі-
шення про атаку на Дебальцеве і замикан-
ня котла несе особисто президент РФ. Це 
рішення стало реакцією на дії представ-
ників нормандської четвірки і було інстру-
ментом тиску на президента України Пе-
тра Порошенка і на представників Заходу», 
- йдеться у розслідуванні.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Готелі для депутатів обходяться 

у 30 мільйонів на рік

Торік Рада компенсувала нардепам 
29,5 мільйона гривень, які вони витра-
тили на оренду житла. Про це йдеться 
у повідомленні руху «Чесно», який отри-
мав відповідь на запит до апарату ВР. За ін-
формацією сайту «Доступ до правди», ви-
плати отримали 192 обранців, які не ма-
ють прописки в Києві. На одного депута-
та в середньому припадає 167900 гривень 
на рік. Найбільшу виплату отримав нардеп 
Юрій Вознюк - 181400 гривень, найменше 
- Борис Філатов - 14260 та Микола Кучер - 
15640 гривень. Слід нагадати, у грудні 2015 
року компенсацію за оренду житла отрима-
ли 177 депутатів. Серед них чимало бізнес-
менів з мільйонними доходами.

За роки незалежності чиновників 
стало у шість разів більше

У 1992 році в Україні налічувалось 
приблизно 60 тисяч чиновників, а те-
пер їх майже 350 тисяч, повідомляє «Екс-
прес». Зростання у шість разів! І воно не-
гативно позначилось на їхній спроможнос-
ті виконувати свої обов’язки.  Система ста-
ла складнішою. За останні 25 років, завдяки 
технічному прогресу, значну частину функ-
цій можна автоматизувати, чимало речей, 
для яких раніше були потрібні зусилля лю-
дей, тепер виконують комп’ютери. Тож, те-
оретично, число чиновників мало б змен-
шитися. Але щоразу, коли в Україні оголо-
шували чергову кампанію зі зменшення 
кількості держслужбовців, їх, навпаки, ста-
вало більше. Теперішня влада також вирі-
шила зменшити, але… з’являються нові мі-
ністерства, нові посади. 

За перешкоджання роботи 
журналістів каратимуть в’язницею

Рада прийняла закон, яким запрова-
джується кримінальне покарання за не-
законну відмову в доступі журналіста до 
інформації. Як передає УНІАН, після семи 
сигнальних голосувань депутати все-таки 
підтримали закон. Встановлено, що пору-
шення таємниці листування, телефонних 
розмов, телеграфної чи іншої кореспон-
денції, які передаються засобами зв’язку 
або через комп’ютер, якщо це було вчине-
но повторно або щодо державних чи гро-
мадських діячів, журналіста, або вчинені 
службовою особою, або з використанням 
спецзасобів, призначених для негласного 
зняття інформації, - карається позбавлен-
ням волі від 3 до 7 років. За незаконне ви-
лучення зібраних, опрацьованих, підготов-
лених журналістом матеріалів і технічних 
засобів, якими він користується у зв’язку зі 
своєю професійною діяльністю, незаконну 
відмову у доступі журналіста до інформації, 
незаконну заборону висвітлення окремих 
тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта 
владних повноважень, а також будь-яке 
інше умисне перешкоджання здійсненню 
законної професійної діяльності - штраф до 
50 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або арешт до 6 місяців, або обме-
женням волі до 3 років.

У Києві відкриють 
«посольство» НАТО

Верховна Рада ратифікувала угоду 
з НАТО про створення представництва 
Альянсу в Україні. Угода була підписана 

22 вересня 2015 року. Згідно з документом, 
Альянс створює в Україні представництво 
на основі об’єднання Офісу зв’язку НАТО в 
Києві й Центру інформації та документації 
НАТО в Україні. Таке представництво буде 
користуватися привілеями та імунітетами 
дипломатичних представництв в Україні.

Терористи судять 
наших вояків-полонених: 
їм загрожують розстріли

Терористи так званої «ДНР» поча-
ли судити українських військовополо-
нених. Ці судилища загрожують нашим 
воїнам розстрілом. Про це пише видан-
ня «Нова газета». Так, боєць «Азову» Євген 
Чуднецов був засуджений до 30 років коло-
нії суворого режиму. При цьому прокурор 
вимагав його розстрілу. Чуднецов потрапив 
у полон в лютому 2015 року в Широкиному. 
Так званий «омбудсмен» «ДНР» Дарина Мо-
розова заявила, що не виключає інших роз-
стрільних вироків щодо українських вій-
ськовополонених. «Кримінальний кодекс 
«ДНР» розробили на основі Кримінально-
го кодексу УРСР 1961 року. Там є вища міра 
покарання - розстріл. Цивільних полоне-
них у нас немає. У нас - військовополонені, 
які були взяті в бою», - сказала Морозова. До 
слова, раніше представник контактної гру-
пи в Мінську від України Леонід Кучма за-
явив, що багато українських бійців, що пе-
ребували у полоні бойовиків, вже загинули.

Банда модників б’є людей 
за «неправильний одяг»

У багатьох містах України з’явились 
групи радикальної молоді, які б’ють лю-
дей за «неправлильний одяг», повідо-
мляють «Вісті». Радикалам не подобаєть-
ся, що інші люди носять одяг таких самих 
брендів, як вони. Якщо молодики бачить 
такі випадки, намагаються завдати шкоди 
невинним людям. Приміром, нещодавно у 
центрі Києва побили соліста групи «Quest 
Pistols» через те, що на ньому була курт-
ка «Stone Island». За інформацією видання, 
у соцмережах часто зустрічаються фото-
графії побитих підлітків, які «неправиль-
но одягалися». Ваото зазначити, «бандит-
ські бренди - популярні серед населення: 
«Stone Island», «New Balanсe», «Svastone», 
«Ben Sherman», «Lacoste». 

Наступний опалювальний сезон 
може виявитися руйнівним

Для українців наступний опалюваль-
ний сезон може виявитися руйнівним, 
оскільки вартість опалення і гарячої 
води зросте удвічі. Про це заявив експерт 
Тарас Галайда, передає «Голос столиці». Це 
випливає із загальної стратегії українсько-
го уряду та домовленостей, підписаних із 
МВФ. «Сьогодні підприємства, які виро-
бляють тепло і гарячу воду, купують газ за 
фіксованою ціною, визначеною на початку 
2015 року. Вона складає трохи менше трьох 
тисяч гривень. Це - пільгова ціна. З 1 квітня 
2016 року відпускна ціна для підприємств-
тепловиків зросте більш, аніж удвічі, і ста-
новитиме понад 6300 гривень. Відповідно, 
це потягне за собою вартість тепла і гарячої 
води», - наголосив експерт. 

91 відсоток СБУшників Криму 
виявилися зрадниками 

Після анексії Криму Росією тільки 
215 із 2,3 тисячі співробітників СБУ - 
ледь більше дев’яти відсотків - залиши-
ли півострів. Про це під час засідання ко-
мітету Верховної Ради з питань нацбезпе-
ки заявив його голова Сергій Пашинський, 
передає «QHA». «90 відсотків співробітни-
ків СБУ - це були або агенти ФСБ, або ті, хто 
«співчував» Росії», - заявив Пашинський. А 
головний військовий прокурор Анатолій 
Матіос повідомив, що крім СБУ, не захотіли 
продовжувати службу в українській армії і 
значна частина розташованих у Криму вій-
ськових. Із 20,3 тисячі осіб в Україну виїхали 
лише шість тисяч.

Україна Світ
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Струни серця

*     *     *
Надійності та ніжності ковток,
І чи ж тобі від неї більше треба?
Назустріч щастю ще один виток,
Блаженство душ – 

наближення до неба.
На цілий світ одна лише така,
Що розуміє з подиху й півслова,
Зігріє серце усмішка легка,
Розрадить від думок 

сумних розмова.
Найтонший шов уміло, де болить,
Без неї порожнеча невимовна,
В твоїх обіймах 

трепетно горить
Її любові свічка молитовна.
Їй часом також так бракує сил,
А ти прошепочи: «Кохана, рідна…»
Їй треба зовсім трішки – 

пара крил, 
І знати, що вона ТОБІ потрібна…

*     *     *
Складаються в пазли 

можливості, шанси,
Обставини, способи, місце та час,
Усі варіанти, ходи та фінанси.
Фортуна ж сміється 

й не ставить на нас.
Червоне чи чорне? 

Мій вибір на біле.
Я ставлю на світло, 

на справжність, добро.
На щирість, відвертість життя 

зголодніле,
Брехня ж ставить чітко 

на людях тавро.
Десь відчай тихенько 

вколисує втому,
Пусті намагання змінити 

цей світ,
Я вкотре з тобою 

по лезу тонкому,
А доля дбайливо зализує слід…

*     *     *
Сміливості у пригорщі візьми,
Як хочеш щось у світі 

цім змінити.
Не муч порожнім звуком 

молитви,
Є вибір лиш між 

ЖИТИ і НЕ ЖИТИ.
Терпінням свою душу заспокой,
Коли змінити щось уже невсилі.
Та, звісно, кожен з нас 

такий герой,
Як дні ясні й життя 

у повнім штилі.
Де ж мудрості позичити, 

щоб знать,
Сміливості межу й свого 

терпіння? 
Лиш літери безпомічно 

тремтять
І тягне серце сумнівів каміння...

*     *     *
Гніздом осиним в голові думки,
Від слів твоїх мороз біжить 

по шкірі,
Сховатися б за заборон замки,
Припнути гріх сумлінням 

на подвір’ї.
Не дихати, очей не підвести,
Уява нахабніючи сміється,
Бажання в тугу косу заплести
Ніяк моєму серцю не вдається.
І так хвилює спілий смак спокус,
Терпкого соку краплі перезрілі,
Бери усю, я більше не боюсь,
Страхи усі аж чорні, обгорілі
Метелики чекання на вогонь
Летять і б’ються, 

й падають в знемозі.
Я на півкроку від твоїх долонь,
Радій і тішся своїй перемозі…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

«День 
народження 
у тебе, не 

сумуй, а посміхнись, 
день народження у 
тебе, друзі й рідні всі 
зійшлись», - ці рядки 
з відомої української 
пісні лягають на душу 
терпким спомином 
про прожиті роки, і, 
водночас, є цілющим 
бальзамом, який 
живить серце і додає 
сил.    

Мелодійні слова по-
особливому звучали з уст 
друзів і рідних для Євдокії 
Стасишиної, яка відзначила 
80-річний ювілей. Радісно, 
що Господь дав сили дожи-
ти до такого поважного віку, 
сумно, бо поруч уже немає на-
дійного плеча чоловіка - Во-
лодимира Стасишина. 

Обоє лікарі, познайоми-
лися, навчаючись в Івано-
Франківську. За направлен-
ням потрапили на Шумщи-
ну. Тут прожили життя, тру-
дилися у Шумській райлі-
карні, нове приміщення якої 
з’явилося саме завдяки ста-
ранням і неймовірним зусил-
лям Володимира Стасишина. 
Євдокія Василівна працюва-
ла лікарем-терапевтом, була 
вірною супутницею, доброю 
мамою та берегинею родин-
ного вогнища. 

Вісімдесят… Це мало чи 
багато? Неважливо, головне, 
гідно пройти стежиною долі. 
Євдокія Василівна - добра, 
щира людина, і свідченням 
цього було те, скільки гарних, 
поважних людей завітало у 
ювілейний день до її оселі. 

Привітати іменницю 
приїхали колишні колеги ро-
дини Стасишиних, трудова 
діяльність яких починала-

ся саме звідси, з чудової при-
вілійської землі. Шумщина 
благословила у світ людей, 
які сьогодні є самодостатні-
ми, видатними особистостя-
ми, мають авторитет у сус-
пільстві. 

Любомир Білик приїхав з 
Чорткова, де очолює медич-
ний коледж. Заклад популяр-
ний, адже сьогодні у ньому 
навчається молодь із 17 об-
ластей. Любомир Степано-
вич - Заслужений лікар Укра-
їни, кандидат медичних наук, 
депутат обласної ради шес-
ти скликань. А своє медич-
не становлення проходив на 
Шумщині, працюючи голо-
вним лікарем спершу Кате-
ринівської, а, згодом, Велико-
дедеркальської лікарень. 

У Тилявській лікувальній 
амбулаторії трудився Іван 

Кліщ, нині - доктор біологіч-
них наук, професор, прорек-
тор з наукової роботи Тер-
нопільського медичного уні-
верситету. Степан Запорожан 
працював лікарем-хірургом 
у Шумській ЦРЛ, а сьогодні - 
доктор медичних наук, про-
фесор, проректор з науково-
педагогічної та лікувальної 
роботи Тернопільського ме-
дуніверситету. 

У Катеринівській лікарні 
розпочинав свою діяльність 
Петро Мазур, тепер - дирек-
тор Кременецького медично-
го училища, кандидат медич-
них наук. На посаді начме-
да працював у Шумській ЦРЛ 
Сергій Стецюк, нині - голо-
вний лікар Вишнівецької ра-
йонної лікарні. 

Привітати Євдокію Ва-
силівну прийшли також го-

ловний лікар району, кан-
дидат медичних наук Юрій 
Кушнір, головний лікар ра-
йонного центру первинної 
медико-санітарної допомоги 
Ольга Бабій. А перед тим усі 
помолилися біля могили ко-
лишнього головного лікаря 
Володимира Стасишина. 19 
січня минуло 15 років з того 
часу, коли він відійшов у Ві-
чність. 

Євдокія Василівна з тре-
петом приймала кожне ві-
тальне слово. В очах світи-
лася радість, бо люди, які ко-
лись працювали поруч і бу-
вали частими гостями в осе-
лі Стасишиних, згадали про 
неї, про минуле, дякували… 
Пам’ять і увага - коштовний 
подарунок, коли прожито 
стільки літ…         

Алла ОМЕЛЬЧУК.

Невигадана історія

Долі людські

гніздечкоСімейне

На фото Івана Пшоняка: студенти ТВПУ сфери послуг та туризму Олеся Дейнека, Андрій Набережний та Іванна Рибак.

Українські вечорниці – 
Як їм не радіти: 

З дівчатами посміятись, 
Ще й погомоніти..

Хоч веселощі – це добре 
Хлопцю молодому, 

Та макітра 
вже порожня – 

Треба йти додому…

Пам’ять і увага - 
коштовний подарунок, 
коли прожито 80 літ

Тетяна не могла зрушити з 
місця, коли почула від Олексія, 
що він одружується з іншою. Гос-
поди, а як же вона? А їхня дити-
на, що усе частіше ніжить її єство 
лагідним ворушінням?

- Дитина не входила в мої 
плани, і це  - суто твої пробле-
ми,  розумієш, Таню? – просичав 
Олексій і пішов геть…

Тетяна не повірила почуто-
му. Невже ці жорстокі слова про-
мовив той, кого вона так сильно 
кохала, з ким планувала спіль-
не майбутнє? Рясні сльози стру-
мочками стікали по її  обличчю, 
а незримий клубок  боляче тис-
нув у горлі.

Тихо, щоб не почула хазяй-
ка квартири, яку винаймала, за-
йшла у свою кімнату і безсило 
впала на канапу. У скронях сту-
кали Олексієві слова. Тетяні хо-
тілося померти: тихо, непоміт-
но відійти у небуття, бо наві-
що жити, коли дальшої дороги 
у своєму житті вона не бачить? 
Знала напевно – мачуха не при-
йме її додому з нагуляною дити-
ною, а свого житла у неї не було.

Щоб не мозолити очі злій ма-
чусі і поїхала з села у місто. Вла-
штувалася працювати на завод. 
Хазяйка – Наталя Григорівна – 
добра, щира, але, хтозна, як буде 
тепер.

Ховалася зі своїм гріхом від 
знайомих, не їздила додому. Від 
жалю і непевності на душі було 
страшно і порожньо..  «Ти гадаєш 
– я сліпа?» -  якось перестріла її 
Наталя Григорівна. Щось пекуче 
різонуло Тетяну зсередини. «Не 
проганяйте мене, благаю. Мені 
немає куди йти!» – заледве вимо-
вила і вклякла перед хазяйкою.

«Ти що робиш, Таню?! - пані 
Наталя  допомогла їй звестися на 
ноги. – Пам’ятай, як би важко не 
було в житті, ніколи ні перед ким 
не ставай на коліна! А тепер під-
емо на кухню. Напою тебе чаєм, 
заодно про все мені розкажеш».

Як на сповіді, розповіла Тетя-
на пані Наталі свою сумну істо-
рію. Не приховала нічого. Хазяй-
ка уважно слухала і випитувала: 
може, Олексій усе-таки повер-
неться до Тані, може, збрехав, що 
одружується з іншою? «На жаль, 
це – правда», - заперечила Таня.

Наталя Григорівна уважно 

вдивлялася у заплакане облич-
чя дівчини, наче вперше бачи-
ла. Після тривалої паузи мовила: 
«Народжуй. Завтра відведу тебе 
в жіночу консультацію. На облік 
станемо. Все буде добре, але про 
вагітність нікому не розказуй, 
допоки буде можливо. Так треба. 
А там – щось придумаємо».

Тетяна не розуміла: що тут 
можна придумати, якщо пані На-
таля навіть не каже, чи прийме 
її з дитиною? Та у меню Тетяни 
тепер щодня були фрукти, ово-
чі, різні делікатеси. «Ви так ви-
трачаєтеся на мене, аж незруч-
но, - ніяковіла Таня. Але пані На-
таля запевняла, що це необхідно 
для дитини.

Наталя Григорівна нікуди 
не відпускала Тетяну саму. Ра-
зом з нею виходила на прогулян-
ку. Здебільшого – надвечір. Люд-
ський натовп втомлює, а дити-
ні потрібен спокій, пояснюва-
ла. Таню дивувала така надмір-
на увага до неї з боку пані Ната-
лі. «Яка добра жінка!» – раділа в 
душі.

Якось до пані Наталі завіта-
ло молоде подружжя. Господи-
ня святково накрила стіл, запро-
сила до товариства і Тетяну. Не-
знайома білявка якось оцінюю-
че придивлялась до Тетяни, роз-
питувала – звідки та приїхала, чи 
має родичів. А коли прощалася із 
Наталею Григорівною, Таня ми-
моволі почула слова, які її при-
голомшили: «Там, під скатерти-
ною, гроші. На фрукти для Тані».

Тетяна не могла збагнути, 
яку гру затіяла її хазяйка. Вона 
більше не вірила у її щирість, але 
розпитувати не стала. Боялася 
розгнівити пані Наталю, аби та, 
не дай Боже, не виставила її за 
поріг…

Пологи були важкими. Ната-
ля Григорівна навідувала поро-
діллю щодня. Щось дивне було 
у її поведінці, а що саме, Тетяна 
не розуміла. Можливо, хазяйка 
не відважується сказати, що їм 
із донькою немає місця у її домі? 
Таня запанікувала. Відважила-
ся запитати про це жінку. Ната-
ля Григорівна зблідла, нервово 
смикала кінці косинки.

«Знаєш, я довго думала про 
тебе, про маля… Звичайно - ви-
рішувати тобі, але, подумай до-

бре, ти – молода, вродлива, і ще 
колись народиш дитину. Ти ж на-
віть не уявляєш, як важко жити 
безбатченкам! Жорстокі насміш-
ки, приниження, гіркі сльози – 
ти цього хочеш для своєї дити-
ни? Чи, може, краще відмовити-
ся від неї і чекати на своє справ-
жнє щастя?» – неначе гострого 
цвяха вбивала у кожну її клітину 
пані Наталя.

Усю ніч Тетяна безутішно 
ридала. Вона втратила останні 
крихти надії. Їй знову захотіло-
ся померти.

«Померти? Гріх так рано хо-
ронити себе. Життя справді пре-
красне, повір. Лишень напиши 
заяву про відмову від доньки. І -  
ти вільна! Розумієш, Таню, віль-
на!» – переконувала її пані Ната-
ля. І їй це вдалося.

Тетяну ще довго переслі-
дував дитячий крик, пухкень-
кі губки, що апетитно смокта-
ли грудне молоко, і ця мила ро-
димка над правою бровою, як 
у неї. Боже милостивий, невже 
ці видіння триватимуть вічно? 
Їй хотілося знову бути веселою, 
зав’язати у вузлик свої сльози і 
насолоджуватись життям. Але 
попри всі старання пані Наталі, 
вона ще довго страждала на де-
пресію.

Минали місяці, роки. Тетяна 
давно не була удома. Тільки важ-
ка хвороба батька покликала її у 
село. Картала себе за те, що за-
була про його любов і турботу, 
уперто тримаючи образу за те, 
що привів у дім чужу жінку.

За Тетяною озиралися одно-
сельці. Дорогою додому зустрі-
ла Славка, який колись був зако-
ханий у неї. Він змінився, змуж-
нів. Став розпитувати, чому при-
їхала сама, адже колись прогна-
ла його, обізвала селюком. Хва-
лилася, що у місті її чекає сучас-
ний жених. «Дурна я була, Слав-
ку. Тому й досі одна», - відпові-
ла понуро. Він провів її до воріт. 
На мить торкнувся рукою її чола. 
«Чекатиму тебе завтра біля річ-
ки, на нашому місці», - прошепо-
тів.

Душа Тетяни розтанула, мов 
сніжинка, від теплих Славкових 
обіймів, від упевненості: з ним їй 
буде легко і надійно. І вона піш-
ла за невістку.

Свекруха вихвалялася – не-
вістка і щира, і до роботи беруч-
ка! Славко їздив на заробітки у 
Чехію, тож невдовзі переплану-
вав обійстя, купив  сучасні меблі. 
Бракувало їм одного – дзвінко-
го дитячого щебетання. Тетяна 
не розуміла – чому лелека забув 
про них, адже вона вже народжу-
вала, отож – здорова.

Йшли роки, сивина помере-
жила її косу, а щасливою вона 
себе не відчувала. Все частіше 
їй снилася донечка, як дві кра-
плі води, схожа на неї. Пані На-
таля лишень розповіла, що її 
нові батьки – заможні і поряд-
ні люди. Більше нічого Тетяна 
не знала про свою дитину.  Вона 
мріяла хоч здаля побачити до-
нечку, яку просила назвати Со-
нею. Упевнитись, що вона здо-
рова і щаслива, а тоді вже й по-
мерти можна…

Був травень. Подвір’ям роз-
ливався п’янкий аромат бузку, 
коли Тетяна зібралася у місто. 
Останнім часом вона погано по-
чувалася і сільська фельдшер-
ка  наказала їй пройти обстежен-
ня. Навіть дала адресу хорошого 
спеціаліста.

Наталя сиділа у черзі біля ка-
бінету УЗД. Бліда, вихудла. По-
руч неї – якась  молода жінка 
безупинно про щось торохтіла. 
Закінчувалася обідня перерва і, 
з хвилини на хвилину, мала при-
йти лікарка. Ось, здається, це 
вона з’явилася в кінці коридору. 
Її каблуки вицокують, а в унісон 
їм – каблучки дівчини, що йде 
поруч.

- Це – Соня, донька нашої лі-
карки, теж майбутній лікар. Ніби 
молодша її сестра, чи не так? – 
шепоче Тетяні сусідка з черги.

Дівчина запрошує на прийом. 
«Заходьте, хто там за чергою, - 
обводить Тетяну великими го-
лубими очима. Погляд Тетяни 
падає на родимку над її правою 
бровою. Жінці стає зле. Вона уже 
не сумнівається – ця вродлива 
дівчина – її донька, її рідна кро-
винка, котру вона просила на-
звати Сонею.

Дівчина здивовано дивить-
ся на пацієнтку: може, та не чує 
її? «Заходьте. Не затримуйте чер-
гу». Якась шалена сила розри-
ває Тетяні груди,  вогнем обпікає 
з голови до ніг. Ледь чутним го-
лосом вона промовляє: «Я пере-
думала. Не буду обстежуватися. 
Хай інші заходять. Бо мені ніщо 
вже не допоможе…»

Через два місяці усе село хо-
ронило Тетяну. Відколи приїхала 
від лікаря – ні з ким не розмов-
ляла, замкнулася в собі і тихень-
ко скапувала, як свічка. Славко 
аж зчорнів від горя. Побивалася 
за доброю невісткою свекруха. 
«Вона донькою мені була».  При-
їхала на похорон і пані Наталя. 
Перед домовиною Тетяни вона 
подумки просила прощення за 
свій гріх. Доля покарала її за те, 
що розлучила Тетяну з донькою: 
її єдиний син виїхав за кордон і 
забув про стару матір.

Тетяна померла тихо, при сві-
домості. Легка усмішка застигла 
на її обличчі. І ніхто не знав, що 
у цій усмішці таїлася неймовірна 
вдячність Господу за те, що здій-
снив її мрію – перед смертю по-
бачити свою доньку…

Марія МАЛІЦЬКА.

“ “... Погляд Тетяни падає 
на родимку над її 
правою бровою. Жінці 
стає зле. Вона уже 
не сумнівається – ця 
вродлива дівчина 
– її донька, її рідна 
кровинка, котру вона 
просила назвати Сонею...

мрiяГірка 

Етюд
А вже весна 
стукає у серце
Ще лютий морозить 

інколи дні і ночі. Ще 
стугонять холодними 

вітрами голі віття дерев. А з 
неба падають крижані краплі 
дощу чи клапті снігу. Та в серце 
уже заглядає весна. Теплими 
променями скупого зимового 
сонця, несподівано веселими 
дзюркотливими струмочками, 
твоєю ніжною усмішкою. 

Ось уже два роки ми разом. Ти стала 
для мене не лише доброю дружиною, а й 
найкращою мамою моєму, тепер уже на-
шому, синові. Рідна мати зреклася хлоп-
чика, помінявши дитину на життя за 
кордоном. Недавно ще й стала сеньйо-
рою, вийшовши заміж за старого італій-
ця. 

Ми з сином жили удвох. Аж поки не 
зустріли тебе. Я привів сина у дитячий 
садок, де ти працювала вихователькою. 
Малий Андрійко одразу притулився до 
тебе і прошепотів: «Ти моя мама?» І ти 
пригорнула, ніби рідного, мого Андрій-
ка до себе. 

З того дня я вірю, що у світі існують 
дива. А ще – у справжнє кохання. Світ-
лим ангелом ти зайшла у нашу домівку, 
добротою і радістю зігріла наші з Ан-
дрійком зболені серця. Яка радість була 
для сина, коли ми поставили на Новий 
рік ялинку і ти пошила  Андрійкові кос-
тюм українського козака.

І хоч надворі лютий, у серце твоєю те-
плотою і лагідною посмішкою стукає вес-
на. Та найбільше, крім сина, нас тішить 
уже маленька Софійка. Наші діти – наші 
квіти, хтось сказав ці гарні слова. А для 
мене найкращою, найчарівнішою квіт-
кою є ти, дорога Галинко… І, нехай це моє, 
може, й незграбне зізнання через улю-
блене нами  «Сімейне гніздечко», буде 
тобі ще одним освідченням у коханні.

           Олександр С. м. Тернопіль.
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Відтак, саме доречно згадати найкращих 
виконавців першої частини чемпіонату. На 
думку «Чемпіона», символічна збірна вигля-
дає таким чином:

Голкіпер. Микита Шевченко, «Зоря».
Під час осінньої частини сезону Шевченко 

побив клубний рекорд - протягом 535 хвилин 
брама за спиною голкіпера лишалася на замку.

Правий захисник. Даріо Срна, «Шахтар». 
Капітан збірної Хорватії продовжує три-

мати марку найкращого на своїй позиції. У 
першій частині сезону на рахунку гравця 
більш ніж пристойні показники у вигляді чо-
тирьох голів і семи гольових передач.    

Правий центральний захисник. Євген 
Хачеріді, «Динамо».  

Хачеріді, без сумніву, один з кращих обо-
ронців Європи у персональній грі проти того 
чи іншого візаві.

Лівий центральний захисник. Андрій 
Пилявський, «Зоря».

Прогрес Пилявського очевидний, і не за-
лишився він непоміченим тренерським шта-
бом національної збірної. Наразі саме Андрій 
є головним конкурентом кожного виконавця 
його амплуа.

Лівий захисник. Микита Каменюка, 
«Зоря».  

Нині капітан «Зорі» переживає другу мо-
лодість. Завдяки помітно успішній грі Мики-
та дочекався виклику у табір головної коман-
ди країни. У першій частині сезону Каменю-
ка записав на свій рахунок три голи та дві го-
льові передачі. 

Центральний опорний півзахисник. 
Сергій Рибалка, «Динамо».  ,

Сергій не тільки йде у жорсткі підкати та 
бере участь у силовій боротьбі із суперником 

на стратегічному “кусні” поля, а й вибирає 
вектор атаки своєї команди при виході з обо-
рони в атаку, віддає тонкі та “приховані” пе-
редачі, володіє потужним і прицільним уда-
ром. 

Правий півзахисник. Андрій Ярмоленко, 
«Динамо».  

Ярмоленко показує гру стабільно високо-
го рівня. На рахунку звичного лідера 13 голів 
і 8 гольових передач.   

Центральний (правий) атакуючий пів-
захисник. Алекс Тейшейра, «Шахтар».

На рахунку Тейшейри 22 голи та 2 гольові 
передачі. Попередній найкращий результат за 
підсумками усього сезону належав також грав-
цеві Шахтаря, вірменину Генріху Мхітаряну. 

Центральний (лівий) атакуючий півза-
хисник. Руслан Маліновський, «Зоря».

Руслан має все, щоб у майбутньому змуси-
ти тренерів національної збірної відмовити-
ся від гри у три центральних півзахисники й 
обрати варіант на користь складу, який буде 
наступальним у більшій мірі. Нова сторінка 
кар’єри у клубі західноєвропейського чемпі-
онату – хороший вибір для такого сценарію.        

Лівий півзахисник. Іван Петрик, «Зоря». 
На рахунку Івана три голи та три гольо-

ві передачі, проте його потенціал “обіцяє”, що 
ми побачимо і значно кращі особисті резуль-
тати гравця...

Нападник. Євген Селезньов, «Дніпро».   
Торік забивши 13 голів у всіх турнірах, 

Євген упевнено наближається до особисто-
го рекорду (попереднє досягнення гравця 
вимірюється 19-ма влучними пострілами) й 
уже поставив перед собою мету стати най-
кращим бомбардиром в історії дніпропетров-
ського клубу. 

Кого підтримає ФФУ?

За два тижні у штаб-
квартирі ФІФА у Цюріху 
відбудеться позачерговий 

Конгрес організації, на якому 
стане відоме ім’я її нового 
президента.

Нещодавно Міжнародна федера-
ція футбольних асоціацій затверди-
ла фінальний список із кандидатів, 
які претендуватимуть на цю посаду.  
На поточний момент про бажання 
очолити ФІФА заявили чотири кан-
дидати: Алі бін аль-Хусейн, Салман 
бін Ібрагім аль-Халіфа, Джером Шам-
пань та Джанні Інфантіно.

У зв’язку з майбутньою подією, 
Федерація футболу України вислови-
ла  офіційну підтримку кандидатури 
Джанні Інфантіно, діючого генераль-
ного секретаря УЄФА.

До речі, кандидатуру Інфантіно 
одноголосно підтримав виконкомом 
УЄФА на засіданні 22 січня.

Олена Підгрушна виступила у сприн-
ті як чудовий тактик: українка перше 
коло пройшла досить обережно, без за-
йвої метушні завершила стрільбу лежа-
чи, після чого додала у швидкості і вже 
після “стійки” йшла з третім результа-
том з відставанням від лідера приблиз-
но на 15 секунд.

А от останнє коло Олени можна 
вважати класикою найвищої майстер-
ності - на фініші вона не просто віді-
грала своє відставання від польської 

спортсменки Крістіни Гузік, але й ви-
передила її на 7.5 секунди, завершив-
ши гонку впевненою перемогою.

Додамо, що у Підгрушної це вже 
третя нагорода в нинішньому сезоні. 
Раніше Олена зайняла третє місце в 
індивідуальній гонці та третє місце в 
спринті на етапі у Естерсунді.

Також варто відзначити українку 
Ірину Варвинець, яка також могла пре-
тендувати на медалі, проте завершила 
гонку з восьмим результатом. 

«ЗОЛОТИЙ» фініш Олени 

Олена Підгрушна тріумфувала в жіночій спринтерській 
гонці на етапі Кубка світу в канадському Кенморі. Ця 
перемога стала другою в кар’єрі нашої біатлоністки.

На Тернопіллі поменшало футбольних 
команд. «Нива» розпустила команду. Про 
це повідомив головний тренер клубу 

Петро Бадло.
«Проект «Нива» закінчився, - зазначив він. - Ми розірва-

ли контракти з футболістами і розрахувалися з ними по-
вністю. Гравці не мають претензій до керівництва. Власни-
ки – кіпрска компанія, що має офіс у Львові відповилися від 
клубу, однак документів на «Ниву» не повернули».

Тому, за словами пана Петра, зараз йде робота над ство-
ренням нової команди, яка стартуватиме з Другої ліги. Тож незабаром тернопільських 
фанів чекає новинка. 

«Ниву» розупустили

Лідер донецького “Шах-
таря” Алекс Тейшера поки-
нув команду. Бразилець ви-
рішив не здобувати трофеї 
з європейськими грандами, 
а спокійно заробляти міль-
йони в Азії.

50 мільйонів євро - таку 
суму заплатив китайський 
клуб “Цзянсу Сунін” за грав-

ця “Шахтаря”. Трансфер 26-річного бразильця 
став рекордним для чемпіонату України. За ко-
жен рік «важкої» праці в Китаї Тейшейра заро-
блятиме 10 мільйонів євро, або ж — 1157 євро 
в годину.

З такою зарплатою екс-гравець “Шахтаря” 
потрапив в топ-10 високоплачуваних футболіс-
тів планети.

А от найдорожчим трансфером українця за-
лишається перехід у 2009 році Дмитра Чиги-
ринського з “Шахтаря” в “Барселону” за 25 міль-
йонів євро.

В українському футболі - 
новий трансферний рекорд 

Символічна збірна першої 
частини чемпіонату

Хоча надворі ще тільки лютий, але справжні вболівальники вже 
знову живуть у передчутті великого футболу, який, як відомо, 
розпочнеться для двох українських клубів євро кубковими матчами.

У найсильнішому ди-
візіоні чемпіонату Укра-
їни з футболу у наступ-
ному сезоні зіграють 12 
клубів, які змагатимуть-
ся у два етапи.

Відповідне рішен-
ня ухвалили на збо-
рах клубів-учасників 
Прем’єр-ліги. 

Турнір відбувати-
меться у два етапи. У 

першому раунді змагань 
12 команд зіграють між 
собою по два матчі у два 
кола.

Після цього клуби 
будуть розділені на дві 
шістки. Команди з верх-
ньої частини турнірної 
таблиці у два кола розі-
грають нагороди та пу-
тівки у Єврокубки. Ре-
шта команд змагати-

муться за збереження 
місця у Прем’єр-лізі.

Стосовно системи 
проведення Чемпіонату 
U-21 тривають обгово-
рення.

Рішення, напрацьо-
вані Робочою групою, 
будуть винесені на роз-
гляд Загальних зборів 
Учасників ПЛ 29 люто-
го.

Новий Чемпіонат  - по-новому

Кабмін удвічі 
збільшив премії 

Уряд прийняв рішення по-
двоїти призові українцям за 
медалі на Чемпіонатах світу та 
Європи.

Спортсмени з олімпійських 
видів спорту отримуватимуть 
від держави 100 тис. грн.. за 
“золото” чемпіонату світу, 70 
тис. грн.. -  за “срібло”, 50 тис. 
грн.. - за “бронзу”. Раніше ви-
плати становили 50, 35 та 25 
тис. грн. відповідно.

 Переможці та призери чем-
піонатів Європи з олімпійських 
видів спорту отримуватимуть: 
50 тис. грн.  за “золото”, 40 тис. 
-  за “срібло”, 25 тис. - за “брон-
зу”. Раніше ці виплати станови-
ли 25, 20 та 12,5 тис. грн.

У порівнянні 
з січневим 
рейтингом 

ФІФА збірна України 
покращила своє становище на два 
рядки та наблизилися до росіян.

З суперників нашої команди по групі у фі-
нальній частині Євро-2016 найвище перебуває 
Німеччина, яка йде четвертою. Північна Ірлан-
дія йде на 29 місці, а Польща посідає 34 сходин-
ку.

1 (1). Бельгія – 1494.
2 (2). Аргентина – 1455.
3 (3). Іспанія – 1370.
4 (4). Німеччина – 1347.
5 (5). Чилі – 1293.
6 (6). Бразилія – 1251.
7 (7). Португалія – 1219.
8 (8). Колумбія – 1211.
9 (9). Англія – 1106.
10 (10). Австрія – 1091.
… 23 (24). Росія – 895.
… 27 (29). Україна – 842.
… 29 (30). Північна Ірландія – 825.
… 34 (35). Польща – 787.
У лапках – позиція у попередньому рейтингу. 

На дві позиції 
вгору

Федерація шашок області, шахово-шашковий клуб 
«Авангард», громадськість Тернополя, друзі та колеги гли-
боко сумують з приводу непоправної втрати – смерті

Семчишин Марти Григорівни
Відійшла  у вічність людина неординарної долі, вчитель, 

композитор, цікава, талановита та прекрасна жінка, пер-
ший і єдиний майстер спорту з шашок на Тернопільщинні. 

Хай земля їй буде пухом, а вічна пам’ять залишиться у 
серцях рідних та близьких, усіх, кому випало щастя знати та 
спілкуватися з Мартою Григорівною. 
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Колектив училища охоче відгукнувся на прохання 
волонтерів допомогти виготовити маскувальні кос-
тюми та пошити полотнища Прапора України.

Майстри виробничого навчання О.В. Ващишин, В.В. 
Давидова, Ж.С. Діхтяр, С. К. Романів, І.З. Суп., М.П. Ян-
чук, О. П. Макух разом з учнями 3 і 4 курсів – майбутні-
ми кравцями та закрійниками розпочали роботу. 

- Шиємо маскувальну форму переважно на прак-
тичних заняттях, – розповідає майстер виробничого 
навчання Інна Суп. - Завдяки спонсорам було закупле-
но майже шістсот метрів тканини. В основному шиємо 
маскувальні халати. Також виготовляємо маскувальні 
сітки та деякий одяг для військових. Уже готові костю-
ми волонтери передають у зону АТО.

До речі, у закладі навчаються діти, в сім’ях яких є 
полеглі на війні рідні і близькі. Тому все, що стосується 
військового конфлікту на Сході України, для них осо-
бливо болюче. 

Дівчата зізнаються, докладають усіх сил і старань, 
аби пошити якісні речі. Сподіваються, вони стануть у 
пригоді хлопцям, які захищають Україну у зоні АТО. 

У тернопільському училищі 
шиють маскувальні 
костюми та прапори
Уже  більше року учні Тернопільського вищого 

професійного училища сфери послуг та туризму 
шиють одяг на передову. Маскувальні костюми, 

білизну, українські прапори дівчата виготовляють на 
практичних заняттях. У такий спосіб вдосконалюють свої 
навички і допомагають фронту.

Рукавичка

Солдатові    
О, сміливий і мужній солдате,
Як живеться тобі в бліндажі?
Де ти спиш? І чи спрага не мучить?
Що відчуваєш вночі, 
Коли кулі пекучо-сліпі
Рвуть, шматують, 

плюндрують красу?
Чи клянеш ти криваву війну?
І чи линеш думками додому,
Де мати чекає й сестра?
Чи страх твоє 

серце тривожить?
Чи не мліє від туги душа?
А може в ночі темно-грізні
Ти, солдате, мрієш днем,
Який зійде світанком миру,
А не криваво-злим вогнем?
І твої думи, як молитва,
Несуться у небесну вись,
А звідти, наче чути голос:
«Солдате, мужністю кріпись.
І йди вперед до перемоги,
Крізь біль гіркий й невинну кров,
Щоби майбутні покоління 
Жили без гніту та оков».

Молитва 
Складаю руки до молитви
Й возношусь серцем до небес,
Де в ризах ласки та любові
Той, хто із темряви воскрес,
Чекає слова поклоніння
У сповіді  й блаженнім слові.
Я тобі щиро помолюся,
Воздам хвалу добру й любові 
Та попрошу для України
Квітучих весен, мирних днів,
Щоб крізь плачі, скорботи, болі
Сад згоди нашої зацвів.
Щоб кожен українець гордо
Ніс прапор велечі та слави,
Й щоб кожна думка,
Й порух серця,
Творили благодать держави.
Пошли, о Боже, для народу
Той промінець, що щастям сяє,
Єднає працею й піснями
І темні хмари розганяє.
Почуй мою молитву, Боже,
І нас до правди наверни
Та від гріхів криваво-слізних,
Спаси нас, Господи. Спаси.

Народна мудрість
Приказки і прислів’я про лютий
Лютий виганяє ковалів з гути.
Лютий - гострокутий.
Лютий — місяць вітрів і кривих 

шляхів.
Як лютий не лютуй, а на весну брів 

не хмур.
Лютневий сніг за золото дорожчий.
Питає лютий, чи добре взутий.
У лютому зима вперше з весною зу-

стрічається.
Лютий воду відпускає, а березень — 

підбирає.
Лютий лютує, та весні дорогу готує.
У лютому у дня більше світла, у ночі 

менше холоду.
Лютневий сніг весною пахне.

Розважалочка

Христина Пованда народилася у 
мальовничому селі Голгоча на Підгаєч-
чині. Навчається у 9 класі. Любить чи-
тати, а ще - вишивати й подорожува-
ти. Мандрівки, вважає Христина, це 
не тільки цікавий та змістовний від-
починок, а й пізнання історії, культу-
ри й архітектури рідного краю. А ще 
вона відвідує літературно-творчий 
гурток «Словограй», який діє при місцевій школі під керівництвом Оксани Макси-
мишин. Її вірші вже друкувалися у періодичних виданнях й отримували схвальні 
відгуки. Муза, каже дівчинка, не часто навідується до неї, бо потрібно багато вчи-
тися. Але, коли приходить натхнення, то народжуються такі віршовані рядочки, 
які пропонує читачам «Рукавички».                                                            

Уважно розглянь малюнок та знайди жирафу, 
у якої найдовша шия! Успіхів!
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- Сергію, розкажи, як у тебе 
з’явилася любов до кухні?

- Це ще було десь у шкільному 
віці. Спершу спостерігав, як готує 
мама, а  потім і сам спробував еспе-
риментувати з продуктами. Зрозу-
мів, що мені це подобається, і всту-
пив в училище на кухаря-кондитера. 
Під час практики спершу працював 
офіціантом, далі помічником, зго-
дом став кухарем. Відчув, це те, чим 
хочу займатися все життя. Та, щоб 
вдосконалюватись та розвиватися, 
вирушив у столицю.

- Де ти працював у Києві?
- Влаштувався  у китайський 

ресторан на Подолі. Працював на 
кухні разом з китайцями. Це був 
дуже цікавий досвід, можливість 
навчитися багато нового. Також я 
працював з одним із найвідоміших 
шеф-кухарів України та ресторато-
ром Денисом Комаренком у закла-
ді французької кухні. Робота у сто-
лиці дала мені впевненість і багато 
нових знань. За шість років наполе-
гливої праці та старань я доріс до 
посади шеф-кухаря ресторану. Од-
нак через сімейні обставини повер-
нувся в Тернопіль і реалізовую на-
буті знання у рідному місті.

- На твою думку, що потрібно, 
аби навчитися готувати?

- Ніхто не народжується з вмін-
ням відразу творити шедеври. Зви-
чайно, має  бути бажання. Але на-
вички з’являються, якщо ти актив-
но працюєш, переймаєш досвід ін-
ших, вчишся поєднувати продукти, 
дивишся кулінарні програми, чита-
єш літературу. Коли людина каже: 
«У мене це не виходить», то швид-
ше за все вона готує без настрою і 
бажання. А тоді точно нічого не ви-
йде. Головне - не боятися експери-
ментувати і творити щось своє.

- Пам’ятаєш свою першу стра-
ву?

- Зараз важко пригадати. Швид-
ше всього, це було спільне приготу-
вання з мамою борщу. Взагалі моя 
мама – не професійний кухар, але 
вона дуже смачно готує. Мені подо-
балося спостерігати, як вона це ро-

бить. Тож любов до кухні, швидше 
за все, передалась мені від неї. 

- У вас вдома хто готує, ти чи 
дружина?

- Якщо я маю час, то люблю по-
тішити дружину та дітей смачни-
ми стравами. Однак робота шеф-
кухаря вимагає багато часу. А ще я 
розробляю меню для нових закла-
дів. Тож я дуже багато часу працюю. 
Шеф-кухар не має права довго від-
почивати, адже він втрачає квалі-
фікацію. Це, як розтяжка, якщо ти 
сідаєш у шпагат і потім зробиш пе-
рерву, то ти вже цього не повто-
риш. Так і у нас – потрібно постій-
но тримати себе в формі, працюва-
ти, вдосконалюватись. 

- Чи брав ти участь у кулінар-
них шоу? 

-  Я побував на конкурсному від-
борі телешоу „Мастер-шеф”. Приго-
тував страви, розповів про себе. Та, 
коли з’ясувалося, що я - професій-
ний кухар, мені відмовили. Сказа-
ли, що  набирають лише любите-
лів. 

- У якій країні світу хотів би 
попрацювати?

- У Франції, а потім - в Китаї. А 
от щодо гастротуризму, то хотілося 
б  спробувати усі кухні світу, адже 
кожна з них особлива і унікальна. 
За час своєї роботи я вже мав наго-
ду готувати і куштувати різнома-
нітні екзотичні страви: і зоофобу-
сів – маленьких личинок, схожих на 
тарганів, і свинячі кишки, і змій. На-
справді, на смак вони схожі на наші 
продукти. Для прикладу, змія – має 
смак курки і риби. 

- Які для тебе є табу при роз-
робці меню?

- Я завжди намагаюся готува-
ти оригінальні страви з місцевих 
продуктів. Адже дорогі екзотичні 
продукти, наприклад, омара, важ-
ко зіпсувати. А от з картоплі, морк-
ви, цибулі чи інших продуктів важ-
че приготувати шось неординар-
не, наприкад,  у поєднанні з кре-
ветками. Я взагалі дуже люблю су-
часний напрямок «фюжн» - мікс 
різних кухонь або відомих страв і 

Сергій Головайчук:  
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«На кухні головне - не боятися 
експериментувати і 
творити щось своє»

авторських інгредієнтів, адже він 
дає простір для творчості. Я ніко-
ли не вношу в меню страви, де вхо-
дить майонез чи кетчуп. Мене дра-
тує кулінарія, яка тримається у 
нас вже більше 30 років. У нас зви-
кли готувати всі салати з майоне-
зом. Але, щоб зробити і скуштува-
ти таку страву, не потрібно йти в 
ресторан. Це соус, який є у кожно-
го вдома. У закладі кухар має зди-
вувати клієнта. Дивувати  кетчу-
пом і майонезом – це банально і 
смішно. Коли я бачу такі інгредієн-
ти в меню, виникає питання, невже 

у цьому закладі не можуть приго-
тувати якийсь оригінальний соус, 
щоб підкреслити страву. 

- Як ставишся до програми 
«Ревізор»?

- Звичайно, це шоу і воно цікаве 
людям. Але це ще й значний плюс 
для рестораторів, адже вона сти-
мулює їх вдосконалюватися у своїй 
справі. Програма висвітлює багато 
порушень і це певною мірою зму-
шує людей задуматися, обираючи 
заклад для відпочинку. 

- Про що мрієш?
- Дуже хочу зробити свою шко-

лу кулінарії, адже у Тернополі зна-
чна проблема з кадрами. Це не до-
зволяє ресторанному бізнесу міста 
повноцінно розвиватися. А також 
мрію заснувати мережу власних 
закладів – креативних, цікавих, із 
різними кухнями та концепціями. 

- Як ти вважаєш, краще готу-
ють чоловіки чи жінки?

- Якщо вірити всесвітньовідо-
мим шеф-кухарям, то краще готу-
ють чоловіки. Оскільки в них рід-
ше бувають зміни настрою, аніж у 
жінок. Вони не так емоційно став-
ляться до приготування їжі, менше 
нервують, стриманіше поводять-
ся у стресових ситуаціях. Хоча є різ-
ні чоловіки і жінки. Я працював на 
кухні з чоловіками, які вже готують 
20 років і не люблять свою справу. 
Також були дівчата, які після учи-
лища хотіли чогось навчитися. Тож 
за певний час у них виходило кра-
ще, аніж у чоловіків, які мали такий 
великий досвід. Головне, любити 
свою справу, працювати над собою 
і креативити. Це - найголовніші ін-
гредієнти успіху на кухні. 

- Щиро дякую за розмову. Ба-
жаю тобі успіхів і здійснення всіх 
задумів!

Юля ТОМЧИШИН.

Салат з грушею і телятиною 
(на одну особу)

ПОТРІБНО: телятина - 60 г, перець болгарський - 
40 г, помідор - 50 г, салат айсберг – 40 г, груша – 30 г, 
вершки 18% - 50 г, сіль – 2 г, олія -10 г, приправа для 
гриля – 2г, вода - 10г.

ПРИГОТУВАННЯ: салат айсберг порвати руками. 
Помідор нарізати скибками, грушу та перець шматоч-
ками. Телятину обсмажити, попередньо просоливши 
приправою для гриля та сіллю. Наприкінці до теляти-
ни додати воду і  тушкувати 2-3 хв. Ще теплою порі-
зати на шматочки. З вершків та солі приготувати соус  
та залити всі інгредієнти. Готовий салат перемішати.

Скумбрія запечена

ПОТРІБНО: скумбрія – 1 шт, олія – 50 г, соєвий соус 
– 40 г, лимон – 1 шт., тим’ян – 1 гілочка.

ПРИГОТУВАННЯ: скумбрію почистити та зроби-
ти насічки  вздовж хребта. Замаринувати олією, соє-
вим соусом і тим’яном. З четвертинки  лимона вида-
вити сік у маринад, а решту використати для декору.  
Замариновану скумбрію запікати у духовці при тем-
пературі 1800 С близько 20 хв. Подавати з лимоном.

Телятина запечена  
з чорносливом

ПОТРІБНО: телятина - 700 г, часник - 4 зубчики, 
олія-50г, сіль, перець - за смаком, цибуля - 1 шт, чор-
нослив – 100 г, свіжа зелень - 20 г.

ПРИГОТУВАННЯ: шматок телятини нашпигу-

вати крупно нарізаним 
часником, натерти сіл-
лю, перцем та олією. Ви-
класти нашпиговану те-
лятину на лист фольги.  
На м’ясо покласти свіжу 
зелень, чорнослив і ци-
булю, нарізану кільця-
ми та загорнути у фоль-
гу. Запікати телятину на-
ступним чином: перші 
15 хв. - при 2000 С, потім ще 45 хв. при 180 град. Цього 
часу вистачить, щоб м’ясо дійшло до готовності. Якщо 
у вас шматок більший, то  відповідно, збільшуємо час 
запікання. Витягнути з духовки, дати трохи охолону-
ти. Порізати на порційні шматки.

ДО ТЕЛЯТИНИ МОЖНА ПРИГОТУВАТИ  
ЯГІДНИЙ СОУС. ДО ПРИКЛАДУ, ЗІ СМОРОДИНИ

ПОТРІБНО: смородина свіжа або свіжоморожена 
- 200 г, вино червоне -100 г, цукор – 70 г, бадьян -1 зі-
рочка.

ПРИГОТУВАННЯ: смородину з’єднати з вином та 
цукром. Добавити туди бадьян та довести до кипіння. 
Після цього вийняти бадьян та збити все блендером 
до однорідної маси. Соус готовий і прекрасно підійде 
до приготованої телятини.

Груша запечена  
з сиром та горіхами

ПОТРІБНО: груша -1 шт., ванільний цукор - 5 г, 
мед (будь-який за вашим смаком) - 50 г, цукор - 40 г, 
вино біле – 50 г, кориця - 5 г, сир кисломолочний -100 г, 
горіх грецький – 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: грушу розрізати навпіл та ви-
йняти серцевину так, щоб були невеличкі ямочки. По-
сипати її корицею, цукром, ванільним цукром та по-
лити білим вином. У посудині змішати до однорідної 
маси: сир, мед та горіхи (попередньо підсушені та по-
дрібнені). Цією начинкою нафарширувати грушу, по-
передньо замотавши у фольгу. Запікати при темпера-
турі 160-1700 С 20-25 хв. 

Пропонуємо рецепти Сергія Головайчука для читачів «Нашого ДНЯ»:

Дорогі читачі!
Пропонуємо вашій увазі нову 
кулінарну рубрику на сторінках нашої 
газети «Чоловік на кухні». Ми будемо 
вас знайомити із талановитими 
представниками сильної половини, 
які чудово готують. Вони не лише 
розповідатимуть нам про свої кулінарні 
подвиги, а й ділитимуться рецептами 
улюблених страв. Перший гість нашої рубрики Сергій Головайчук 

– відомий тернопільський шеф-кухар, член 
Київської Асоціації шеф-кухарів, автор та 

ведучий кулінарної програми на телеканалі ІНТБ, 
розробник меню більше десятка закладів у різних 
куточках України, справжній майстер своєї справи. 
Сергій мріє відкрити у Тернополі кулінарну школу 
та власний ресторан, оригінальну концепцію якого 
поки що тримає в таємниці. 
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Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок і знижка 26% 
на продукцію при безкоштовній реєстра-
ції. Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні
 торгові представники. 
Тел. (098) 932-00-28 

Інформація про ваше минуле, сьогоднішнє і 
що вас чекає завтра, знімаю вроки, 

вінок безшлюбності, поставлю сильний 
дзеркальний захист, можлива особиста

 зустріч і консультація на відстані.
Тел. (096)556-10-28 (питати Інну). 

За повідомленням Державної 
фіскальної служби України, оскіль-
ки для роботодавців єдиний внесок 
встановлено у розмірі 22 відсотки до 
бази нарахування, то, відповідно, змі-
нюється частка єдиного внеску, який 
контролюється банківськими уста-
новами.  

До приведення норм порядку при-
йняття банками на виконання розра-
хункових документів на виплату зарп-
лати у відповідність з вимогами чин-

ного законодавства, територіальні 
органи ДФС тепер погоджуватимуть 
сплату єдиного внеску, яка має ста-

новити 1/5 суми коштів для виплати 
платні, зазначеної в розрахункових до-
кументах. 

Тернопільська ОДПІ нагадує також, 
що з 1 січня розпочалась кампанія де-
кларування доходів громадянами за 
2015 рік. Консультації, тренінги, на-
дання практичної допомоги - у Центрі 
обслуговування платників за адресою: 
вул. Білецька, 1, телефон: 43-46-10.

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ. 

Українські жарти
- Куме, я прочитав, що британські вчені вста-

новили, начебто львівський шоколад поліпшує на-
стрій.

- Ех, вони ще нашої горілки не пробували.
* * *
Молодий батько у паніці телефонує до педіатра:
- Лікарю, що робити? Моя трирічна донька напи-

лася зеленки!
- Так… а як дитина зараз виглядає, що робить?
- Посміхається зеленими губами, висовує зеле-

ний язик крізь зелені зуби. Що мені робити?!
У слухавці чути сміх лікаря:
- Фотографуйте! 
* * *
Купили дід з бабою приймача для радіоточки. А 

увімкнули в електромережу, де напруга 220 вольт. 
Дим пішов, а з приймача - жодного звуку. 

- Діду, чому вони там мовчать? - запитує баба.
- Зараз закінчать курити, а там, дивись, і щось 

скажуть.  
* * *
Син - батькові-заробітчанину:
- Тату, мені наснилося, що ти дав мені п’ятсот 

євро.
- Можеш залишити їх собі, синку.

Продаю
Приватизовану дачну ділянку 7 сотих в 

Підгородньому (кооператив “Діброва“) без за-
будови. 

Телефон: (096) 800-96-96

Перерахування єдиного внеску - контролюється
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ГОРОСКОП
з 10 по 16 лютого
Овен  

Зараз краще уникати ризикiв i 
конфлiктiв. Випадкова сварка може пере-
рости у серйозний скандал. Найрозумнiше 
- взятися за вiдкладенi ранiше справи.
Телець 

Настав час проявляти iнiцiативу, вноси-
ти новi пропозицiї та мiняти звичний поря-
док у життi. Ближче до вихiдних вам нага-
дають про давнi обiцянки.
Близнюки 

Удача на вашому боці, проте у спра-
вах не поспiшайте, подивiться на те, що 
вiдбувається, пiд рiзними кутами. У вихід-
ні можливі приємні поїздки.
Рак 

Приготуйтеся до колективної роботи, 
не залишайтеся осторонь, якщо комусь iз 
колег знадобиться ваша пiдтримка.
Лев 

Вірте у власні сили - й омріяні задуми 
вдасться втілити у життя. У другій полови-
ні тижня на вас очікує приємна поїздка. 
Діва 

Тиждень сприятливий для трудових 
подвигiв, бiльшiсть завдань вдасться вирiшити 

без зусиль i з хорошими результатами.
Терези 

Найближчим часом доля перевіряти-
ме вас на витривалiсть. У справах будьте 
наполегливiшi, контролюйте службовi та 
побутовi питання, й усе вирішиться на вашу 
користь.
Скорпіон 

В особистому життi вiдбудуться 
серйознi змiни. Деякi справи доведеться 
негайно вирiшувати.
Стрілець 

Можливе пiдвищення на посадi, а за ним 
послiдує й пiдвищення зарплати. Вихiднi 
присвятiть рідним.
Козеріг 

Попереду зустрiчi з давнiми друзями. У 
службових питаннях вас очікує успіх, про-
те не варто очiкувати результатiв одразу 
- тихiше їдеш, далi будеш.
Водолій 

Подiї тижня ускладнюватимуться 
конфлiктами. Порозумiтися з оточуючими - 
завдання нелегке. Не приймайте все близь-
ко до серця.
Риби 

Важливi справи вирiшувати краще 
в другій половині тижня. У роботi тре-
ба довiряти командному принципу. А для 
вiдпочинку, навпаки, корисне усамiтнення.

www.nday.te.uaДЕНЬНаш
Інформаційний спонсор Вітаємо! 

Священика церкви Святої Покрови 
с. Лози Збаразького району,

отця Олега Кухарука 
 з Днем народження!

Бажаємо Вам Господнього благословення, людської шани, 
миру, духовної радості, міцного здоров’я для подальшої 

плідної праці у Божому винограднику!     

Ми вдячні Вам, отче, за мудрість святу,
За щиру пораду, за доброту,
Бо спільну молитву Господь нашу чує,
А Ваше слово нам душі лікує. 
Подяка за те, що в храмі весь час
Ми чуємо просьбу до Бога за нас.
 Тож хай Господь здоров’я посилає, 
Радості і щастя додає. 
Дух Святий над Вами хай витає, 

Бо Ви добрим пастирем в нас є. 
Хай додасть наснаги Вам і сили, 
Хай панує спокій, мир, добро, 
Щоб Ви довго Господу служили
 І в житті щоб горя не було! 
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить, 
Убереже Вас від біди повсюди, 
Нехай несе Вам радість кожна мить, 
І благодать Господня з Вами буде.

З повагою і вдячністю – громада села, церковний хор, усі парафіяни.

Вітаємо! 
Дорогу маму, люблячу бабусю 

і прабабусю, гарну людину
Стефанію Іванівну

 Стецько
з с. Плотича Козівського району

З 90-річчям!

Вітаємо!  
 Дорогу матусю, люблячу 

бабусю, чарівну і чуйну жінку
Надію Володимирівну 

Бабій 
із села Городище Козівського 

району із 60-річчям!
Спинити час ніхто не взмозі 
І ліс росте, і квітне сад 
На Вашім сонячнім порозі 
З’явилось мудрих 60! 
Нехай душа у Вас ніколи не старіє, 
На білій скатертині будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль. 
 Смійтеся більше і менше сумуйте, 
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте! 
Здоров’я міцного вам зичимо щиро,
Господньої ласки, радості, миру!
Опіки від Бога, від людей добра - 
На многії і щасливії літа.

 З повагою і любов’ю - 
діти, внуки.

Вітаємо!
Мудру жінку, любля-

чу дружину і маму, сіль-
ського голову с.Плотича 

Козівського району
 Світлану 

Леонідівну Савич
з Днем народження!

Хай горе обходить Тебе стороною.
А радість приходить і ллється рікою.
Хай світлою буде життєва дорога.
Любові від рідних, а ласки від Бога.
Від щирого серця здоров’я бажаєм,
Без нього не милі ніякі діла.
В здоров’ї багатство і радість,
 А більшого щастя на світі нема.
Нехай добро щоднини прибуває,
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангели радість на крилах несуть.

З повагою - чоловік Андрій, донечки 
Галинка, Іринка, батьки Марія, Надія, 

Броніслав, колеги по роботі.

Вітаємо!
Із першим золотим ювілеєм

  Ігоря Григоровича Шелінговича
з Тернополя!

 З повагою і любов’ю - дружина Марія, син Андрій  і Володимир із 
сім’ями, теща Ганна, свати та родина Пшоняків.

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми від душі вітаємо,
Добра і щастя лиш бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі, 
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая літ!

Ростили Ви хліб і до хліба,
Плекали нас, своїх дітей,
Хотіли дуже, мамо мила,
Щоб було в нас усе, як у людей.
Ви ніжність, ласку дарували,
Навчали добре працювати,
Тож з ювілеєм Вас, матусю,
Дозвольте щиро привітати. 

Усі ми любим і Вас поважаємо,
Щастя, здоров’я бажаємо,
Спасибі, матусю, спасибі бабусю,
За те, що теплом зігріваєте нас,
 За те, що в щасливі і скрутну годину,
Ми можемо серцем схилитись до вас. 
Хай Бог милосердний з високого неба,
Дарує Вам все, чого тільки треба! 

З повагою – син Богдан з дружиною Надею, внуки Андрій, Оксана, 
Віта, Іра із сім’ями, правнуки Юлія, Матвійко, Ліля, Сашко. 

До цих вітань приєднується сільський голова Світлана Савич, 
Іванна Ярема, сусіди Борис, Йосип. 

Якщо Ви енергійні, відповідальні,  
комунікабельні, креативні, тоді завітайте в редакцію 

газети «Наш ДЕНЬ». 
Запрошуємо на роботу  

рекламних агентів.
Резюме надсилайте на скриньку: nday-te@ukr.net

Детальніше за телефоном: (0352) 40-77-60




