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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Селяни з Котузова кличуть

в гості... Президента

У відчаї через безгрошів’я, жахливу дорогу
і низькі ціни на молоко та м’ясо люди
звернулися з петицією до глави держави
6

стор.

7

стор.

Острів марнотратства
в Тернополі є…

Погода в
Тернополі
й області

25 січня - хмарно, сніг,
температура повітря вночі 4-8, вдень 1-5 градусів морозу. Схід сонця - 7.56, захід - 17.03.
26 січня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 11-12,
вдень 11-14 градусів морозу. Схід сонця - 7.54, захід
- 17.05.
27 січня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 14-15,
вдень 5-8 градусів морозу. Схід сонця - 7.53, захід
- 17.07.
28 січня - хмарно, без
опадів, температура повітря
вночі 6-7, вдень 3-5 градусів
морозу. Схід сонця - 7.52, захід - 17.08. Новий місяць.
29 січня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 2-3,
вдень 4-9 градусів морозу. Схід сонця - 7.51, захід
- 17.10.
30 січня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 10-12,
вдень 4-8 градусів морозу. Схід сонця - 7.49, захід
- 17.12.
31 січня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 9-10,
вдень 3-7 градусів морозу. Схід сонця - 7.48, захід
- 17.13.
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Òема тижнÿ

Степан БАРНА: «Належному стандарту і якості освіти повинні
відповідати всі без винятку школи Тернопільщини»
Голова Тернопільської обласної адміністрації Степан
Барна продовжує відвідувати райони – робочі поїздки для
нього є звичною практикою. Адже тільки так, переконаний
він, можна навести порядок у краї.

о

дна з останніх таких поїздок Степана Барни - Гусятинський район. Тут керівник
області відвідав загальноосвітню школу I-III ступенів
№2 Хоросткова, де урочисто
вручив 10 нових комп’ютерів
(на фото вгорі праворуч)..
Нагадаємо, 747 комп’ютерів
Тернопільщина отримала у
рамках співпраці між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки. Відтак, у кожному районі
Тернопільщини створюються додаткові комп`ютерні
класи.
Степан Барна побажав
школярам успіхів в освоєнні
комп’ютерних наук та інформаційних технологій, розвивати та отримувати нові знання, а в майбутньому стати ви-

Степан Барна: «Ми поставили собі за мету зробити освіту
області сучасною та прогресивною. Нам важливо вивчити
та виховати висококваліфіковані кадри, які витримають
конкуренцію в сучасних умовах. І найголовніше – ми будемо робити все для того, щоб ця освічена молодь залишалася працювати на Тернопільщині»
сокопрофесійними фахівцями
й працювати на благо рідного
краю.
Варто зазначити, що рішенням сесії міськради Хоростківську загальноосвітню школу I-III ступенів №2 визнано
опорною. У цьому навчальному закладі утеплили корпус та
провели капітальний ремонт,
який оглянув очільник області. Ремонтні роботи здійснили
за рахунок коштів, виділених
місту Хоростків на соціальноекономічний розвиток, субвенційних коштів на опорну
школу та з районного бюдже-

ту. Загальні витрати склади
понад 1,4 млн. грн. Також для
підвезення учнів із шкіл-філій
ця опорна школа відтепер забезпечена шкільним автобусом.
акож
15
нових
комп’ютерів отримав
навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м. Копичинці. Вручав
їх заступник голови Тернопільської ОДА Олег Валов (на
фото вгорі ліворуч).
Це один із п’яти навчальних закладів Тернопіль-

Т

ської області, визнаних кращими у конкурсі, проведеному в рамках Року англійської мови в Україні Громадською організацією GoGlobal
разом із Міністерством освіти і науки України. Новими
комп’ютерами школярі матимуть змогу користуватися
відразу на практичних заняттях, адже Міністерство освіти і науки України закупило
й встановило ліцензійне програмне забезпечення: операційну систему, пакет офісних
програмних засобів Microsoft
Office Professional, а також ан-

тивірусне програмне забезпечення.
«Ми поставили собі за мету
зробити освіту області сучасною та прогресивною. Наша
стратегія передбачає формування цілої низки опорних
шкіл в Тернопільській області - серед них й Хоростківська.
Ця школа отримала з державного бюджету освітню субвенцію у розмірі майже 3 млн. грн.
Виділені кошти у першу чергу спрямують на облаштування сучасних кабінетів фізики
та хімії, створення комфортних умов для навчання учнів,
а також утеплення фасаду. Це
наша спільна робота. Важливо, аби належному стандарту
і якості освіти відповідали всі
без винятку школи Тернопільської області», — підсумував
Степан Барна.

Òåðíîï³ëü ïîïðîùàâñÿ ç Ìàåñòðî
Н

Є люди, біля яких ми стаємо світлішими й можемо трошки більше. Таким був Ізидор Доскоч - диригент, педагог і незмінний керівник дитячої хорової школи «зоринка». завжди оточений дітьми, строгий на уроках і вимогливий, але з неймовірно теплими очима й усмішкою. його талант робив
Тернопіль шляхетнішим, а "зоринят" - відомими в багатьох країнах Європи.

а Водохреща, 19 січня,
Ізидора олексійовича
не стало. Він боровся з
важкою хворобою. Серце Маестро
перестало битися на 77-ому році
життя.
Роботі з дітьми він присвятив всі
свої свідомі роки, закінчивши свого часу
оперно-симфонічне відділення консерваторії з відзнакою, навчаючись у професора світової слави Колесси.
"Мої колишні однокурсники при зустрічі зі мною дивуються: щось із Доскочем не так, бо опустився до керівника
дитячого хору. Диваки! Я не опустився,
а піднявся, доріс до керівника дитячого
хору! І коли, перегортаючи сторінки свого життя, замислююся, що саме на моєму
творчому шляху було найголовнішим,
то щоразу знаходжу єдину відповідь: це
- моя "Зоринка", - розповідав він в одному з інтерв’ю.
Маестро виховав не одне покоління

учнів. Нерідко навчатися у нього колишні вихованці приводили і власних дітей.
Ізидор Олексійович був засновником і незмінним керівником хорової школи понад тридцять років. Разом з дружиною Анжелою Альфредівною розвивали дитячі таланти. Юними артистами із "Зоринки" сьогодні захоплюється світ. Їм аплодували Угорщина, Австрія, Німеччина, Болгарія, Словаччина, Італія… У колекції школи – кілька десятків нагород із найпрестижніших міжнародних конкурсів.
Прощалися з Маестро в школі, де завжди лунали ангельські голоси дітей. Рідні, близькі, друзі, вихованці та їх батьки уся велика родина "Зоринки" зі сльозами
на очах провели Маестро в останню путь.
"У кожній школі має бути "Зоринка",
якщо не "Зоринка", то хоча б "зоринятко", - казав він.
Тепер зоря Учителя буде вічно у
серцях його вихованців. Палатиме у
Вічності.

Українське коріння
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Дональда Трампа

У

минулому номері
«Нашого ДНЯ» ми
розповідали про
те, що Джаред Кушнер,
чоловік Іванки Трамп,
- нащадок українських
емігрантів по лінії матері.
На американському
генеалогічному сайті
є інформація, що
дід матері Кушнера,
Давид Штадтмауер,
народився в селі Підгайці
Тернопільської області.
Приблизно в 20-х роках
Штадтмауери перебралися
в Америку і осіли в НьюЙорку. І вже там батьки
Джареда познайомилися.
Щоб дізнатися, чи
залишилися сліди
знаменитих нащадків у
Підгайцях, «Наш ДЕНЬ»
вирішив завітати у це
славне своєю історією
містечко та розшукати
інформацію про прадіда
Джерада Кушнера.

Підгайці – одне з найменших
містечок Тернопільщини, віддалений райцентр, який на перший погляд нічим не привертає
увагу. Та якщо поглянути ближче
- вражає його величезний потенціал. Тільки зауважте - тут зосереджено 54 пам'ятки архітектури
та містобудування державного і
місцевого значення, 14 пам'яток
археології, 15 пам'яток історії, 8
пам'яток монументального мистецтва, 2 історико-меморіальні
цвинтарні комплекси. Це, насправді, досі невикористана і забута перлина українського туризму та музей просто неба. Перша відома писемна згадка про королівське село Підгайці датується 1397 роком, вперше як місто
воно згадане у 1463 році, магдебурзьке право отримало повторно - у 1539 році.
Спершу приходимо у міську
раду – тут про знаменитих нащадків вже чули і разом з місцевим краєзнавцем Степаном Колодницьким розпочали дослідження предків рідні Дональда Трампа.
- Ми були приємно вражені,
почувши таку новину, - зізнається міський голова Підгайців Тетяна Левкович. - Сподіваємся, що
мала батьківщина предків зацікавить і Джерада Кушнера і це відкриє для нас нові перспективи та
інвестиції. Адже за радянських
часів Підгайці входили до Бере-

запрошують у Підгайці
У старовинному містечку
на Тернопільщині жили предки
зятя американського президента

Краєзнавець
Степан Колодницький.

Учасниці гуртка «Сіоністської молоді»,
серед яких Фріда Штадтмауер.

Сучасні вулички Підгайців.
жанського району. Тому більше
коштів вкладали у розвиток Бережан як райцентру, а наше містечко потроху занепадало. Сьогодні у нас немає промислових
підприємств. Але ми сподіваємося на розвиток туризму, адже у
Підгайців багата і цікава історія.
До нас часто приїздять гості з різних міст та країн. Тільки нам потрібно розвинути інфраструк-

туру, щоб наш населений пункт
включили у туристичні маршрути.
Підгайці були одним із найбільш «єврейських» міст Галичини – перед Другою світовою війною єврейська громада міста
складала близько 53%.
- У місті чудово розвивалася
торгівля, адже воно знаходилося на перетині важливих торгі-

Синагога у Підгайцях.

Єврейський цвинтар у Підгайцях – найбільший в Україні.

вельних шляхів, - розповідає Степан Колодницький. – Взагалі, євреї - це своєрідний економічний
барометр міста. Якщо їх там багато мешкає, то значить у цьому населеному пункті вигідно жити.
Сьогодні ж сотні підгайчан
шукають кращої долі у Польщі,
Італії, Іспанії, США та інших країнах. За словами Тетяни Левкович,
практично у кожній другій сім’ї
містечка є заробітчани.
Степан Колодницький має
копію книжки «Місто Підгайці»
на івриті, яку видали євреї, котрі
вижили після Голокосту, у ТельАвіві в 1972 році. У ній зібрані
світлини та історії з життя євреїв у Підгайцях. На одній із світлин
зображені учасниці сіоніського
дівочого гуртка. Серед них – Фріда Штадтмауер. Це родичка Давида Штадтмауера – прадідуся Джерада Кушнера. Вона не виїхала у
США і пережила у Підгайцях Голокост. На іншій світлині вона вже в
Ізраїлі, і в неї вже подвійне прізвище – Перл-Штадтмауер.
Інформації про інших родичів Трампа, на жаль, не збереглося. Однак Степан Колодницький
планує продовжити пошуки і написати у синагогу «Підгайці», яка
знаходиться в Брукліні й довкола
якої об’єдналися євреї, які емігрували з Підгайців. Інформація про
предків знаменитих американців
також могла зберегтися у львівському або ж варшавському архівах.
Синагога у Підгайцях збереглася, хоч і перебуває у занедбаному стані. Це - велика споруда,
яка мала оборонне значення. Розмірами і товщиною стін вона нагадує міні-фортецю. Побудована вона була у першій половині
XVII ст. і має статус пам’ятки національного значення.
Сьогодні ж пан Степан шукає
кошти, аби врятувати синагогу.
Частину перекриття вже замінили. Хоч всередині не залишило-

ся ні сліду від сакральної будівлі – лише елементи орнаментів
та написів на стінах. Але всередині прибрано, і металеві вхідні
двері-решітка зачиняються. Степан Колодницький сподівається,
що вдасться знайти кошти і зберегти будівлю.
Про колись величезну єврейську громаду Підгайців нагадує
найбільший в Україні єврейський
цвинтар – кіркут. Тут збереглося
більше 1000 надгробків.
Значна кількість надгробних
плит була знищена – під час Другої світової війни на бліндажі, а у
радянські часи їх навіть використовували для спорудження будинків, пам’ятників.
На цьому цвинтарі похований підгаєцький рабин Арон Веніамін Сольник – видатний вчений. Він став відомим у світі через «промову Веніаміна» – збірку
запитань і відповідей з іудейського релігійного правосуддя.
Степан Колодницький розповідає, що всі, хто приходив на
цвинтар, спершу повинні були
тричі обійти навколо могили рабина Арона Сольника, молитися,
а далі вже йти вклонитися до могил своїх рідних.
Взагалі тут кожен надгробок
– маленька історія родини у знаках і символах, кожен з яких означає соціальний статус, вік, стать,
професію і ще багато інших характеристик померлого. На жаль,
у Підгайцях немає знавців івриту – тож поки що знайти могили
Штадтмауерів не вдалося. Та Степан Колодницький переконаний
– предки Джерада Кушнера поховані саме тут.
У радянські часи цвинтар хотіли знищити і побудувати на
його місці дитячий садок і гастроном. І лише завдяки Мойсею Габору, який дійшов до Сталінграда
разом зі своїм сином під час Другої світової війни, вдалося відстояти збереження кіркуту.
Також у Підгайцях до сьогодні залишилося приміщення школи, де навчався прадід матері відомого американця і є світлина,
на якій він, ймовірно, присутній.
Степан Колодницький каже,
що і надалі досліджуватиме та
розшукуватиме інформацію про
родину Штадтмауерів і сподівається віднайти ще багато цікавих
фактів.
Мешканці Підгайців з оптимізмом сприйняли звістку про
відомого земляка. Жартують,
що тепер чекають новоспеченого американського президента
та його зятя в гості. Сподіваються, що, можливо, хоч вони допоможуть їхньому містечку з багатою історичною спадщиною розвиватися і стати відомим туристичним центром.

Юлія
ТОМЧИШИН.
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Êілька тисÿ÷ тернополÿн і хмельни÷ан розãорнули

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÏÐÀÏÎÐ
ÍÀÄ Ð²×ÊÎÞ ÇÁÐÓ×
На мосту між Тернопільською та Хмельницькою
областями відбулося велелюдне віче з нагоди
Дня Соборності України.

У

же традиційно одну
з найважливіших і
визначальних подій
в історії нашої держави –
річницю проголошення Акту
Соборності українських земель
- тернополяни та хмельничани,
а також гості з інших регіонів
держави відзначають на
колишньому кордоні, який
розділяв зУНр та УНр.
Адже в цей день 1919 року на Софіївській площі в Києві було проголошено злуку Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
Колони з представниками духовенства, влади, народних депутатів, депутатів обласних, районних рад, громадськості, військовослужбовців з боку Тернопільщини та Хмельниччини зустрілися на мосту та обмінялися короваями.
Вони з’єднали в один стяг два кольори нашого державного прапора: жовту частинку принесли з Тернопільщини,
синю – з Хмельниччини. Під час урочистостей, які цьогоріч відбувалися у Підволочиську, хвилиною мовчання присут-

ні пом’янули Героїв Небесної Сотні, військовослужбовців та учасників добровольчих загонів, які поклали життя, захищаючи цілісність та соборність України, усіх, хто боровся за незалежність нашої держави.
Священнослужителі з Підволочиська
та Волочиська склали спільну молитву
за єдину, соборну та вільну Україну.
- 22 січня 1919 року українські землі
об’єдналися в одну державу, - звернувся
до присутніх голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. - Майже 100
років тому сталося те, про що наші праді-

СЕКРЕТНІ ЗАПОВІТИ

В різних життєвих ситуаціях людина
може зіткнутися з потребою скласти таємний заповіт. Як саме це зробити. Чинним Цивільним кодексом України, а саме
ст. 1234, передбачено, що право на заповіт
має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. І, як відомо, процедура складання заповіту є свого роду публічною,
оскільки під час складання такого документу присутній нотаріус, та, за бажанням
заповідача, свідки та інші особи.
Однак, як бути, коли особа бажає, аби
його остання воля, до моменту смерті,
була відома виключно йому і більше нікому?
Однією з особливостей секретного заповіту є те, що він складений самостійно
у довільній формі заповідачем, де сам громадянин вказує, кому яке майно він заповідає та на яких умовах, якщо такі є, після
чого запечатаний конверт із заповітом передається нотаріусу.
На запечатаному конверті з секретним заповітом заповідач ставить свій підпис, справжність якого засвідчує нотаріус при передачі конверта. Якщо підпис
на конверті поставлено заповідачем не у
присутності нотаріуса, заповідач повинен
особисто підтвердити (наприклад, шляхом проставляння ще одного підпису на
конверті), що перший підпис на конверті належить йому. Такий заповіт людина
може скласти де завгодно: чи то вдома,
чи в будь-якому іншому місці. Однак, при
цьому нотаріус повинен роз'яснити заповідачу, що текст заповіту має бути викладений таким чином, щоб розпорядження
заповідача не викликало незрозумілостей чи суперечок після відкриття спадщини.
Після чого, відповідно до процедури,
нотаріус повинен зробити посвідчуваль-

ний напис про посвідчення й прийняття
заповіту на зберігання, у присутності заповідача вкласти конверт із секретним заповітом в інший конверт і опечатати його.
На конверті вказуються: прізвище, ім'я,
по батькові, дата народження заповідача,
а також дата прийняття на зберігання секретного заповіту. За бажанням заповідача нотаріус видає про це свідоцтво.
Секретні заповіти можуть посвідчуватися лише нотаріусами. Статтею 1249 ЦК
України встановлюється порядок посвідчення секретного заповіту. При посвідченні секретного заповіту, одержавши інформацію про відкриття спадщини, нотаріус
призначає день оголошення заповіту. Про
це він повідомляє членів родини та родичів спадкодавця, якщо їхнє місце проживання відоме, або робить повідомлення в
пресі. Надалі в присутності зацікавлених
осіб і двох свідків нотаріус відкриває конверт, у якому зберігається заповіт, і оголошує його. Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують нотаріус і свідки. До протоколу записують весь
зміст заповіту.
Секретний заповіт, після його оголошення, залишається в справах державної
нотаріальної контори чи у приватного нотаріуса.
Оригінал секретного заповіту може
бути виданий нотаріусом лише на письмову вимогу суду. У такому випадку у справах
нотаріуса залишається фотокопія цього
заповіту, але кожна людина сама самостійно обирає, як її варто поступити і який вид
заповіту обрати чи це буде секретний заповіт чи особистий чи заповіт подружжя.
о. А. БоБЕрСьКА,
державний нотаріус
першої Тернопільської
державної нотаріальної контори.

ди мріями століттям. І Збруч став символічною рікою єднання. На жаль, недовго
проіснувала наша держава у ті роки. Але
це волевиявлення народу заклало підвалини створення, розбудови єдиної держави, стало символом об’єднання України. Це був загальний орієнтир - адже
саме у національній єдності запорука поступу та розвою. А у час штучного голодомору 32-33 років Збруч став ще й рікою життя. Тисячі мешканців західноукраїнських земель саме через Збруч намагалися передати хліб та зерно побратимам по крові, аби ті не померли з го-

лоду.
Після
урочистостей
спільна
п’ятитисячна колона пройшла святковою ходою Підволочиськом.
Керівники двох областей та районів
поклали квіти до меморіальних дощок
учасникам АТО, які віддали життя, захищаючи суверенітет нашої держави на
східному фронті, до пам’ятників Тарасу
Шевченку та Незалежності України.
Відзначення Дня Соборності України завершилося святковим концертом, у
якому взяли участь творчі колективи з
обох областей.

Інтернет-конференція від Тернопільської
ОДПІ: про що запитували громадяни?

Мінімальна зарплата у 2017 році зросла до 3200 грн. Який розмір соціальної пільги буде окремо для працівника, та у випадку,
якщо працівник має на утриманні двох неповнолітніх дітей?
Загальна податкова соціальна пільга у
2017 році складатиме 800 грн. Підвищена
150% пільга – 1200 грн., підвищена 200% –
1600 грн. Граничний розмір доходу для застосування даних соцпільг – 2240 грн. (1600
грн. х 1,4 й округлено до найближчих 10 грн).
Для працівника, який має на утриманні двох
неповнолітніх дітей, розмір пільги складатиме 1600 грн. ( 800 грн. х 2). Однак, наголошуємо, що розмір зарплати в цьому випадку, не
повинен перевищувати 4480 грн. (2240х2).
Правда що декларацію про доходи уже
можна подавати цілий рік, а не до 1 травня?
Ні, термін подання декларації про майновий стан і доходи – для громадян, які мають обов’язок її подавати, залишається – до 1
травня. А от, якщо Ви хочете реалізувати своє
право на податкову знижку, тоді термін подання такої декларації справді – до 31 грудня.
Минулого року я подавала декларацію,
оскільки здаю в оренду квартиру та гараж.
Віддрукувала багато примірників. Скажіть,
ці бланки я можу використати у цьому році?
На жаль, ні. Для декларування отриманих у 2016 році доходів слід використовувати нову форму податкової декларації, затвердженої наказом Мінфіну від 15.09.16 р.
№ 821.
Чув, що є переваги для підприємців, які
здійснюють торгівлю на ринку щодо сплати
єдиного податку та єдиного внеску, у порівнянні з іншими групами?
До порядку здійснення підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування справді, внесено суттєві зміни.
Вони зачепили і першу, другу (для фізичних
осіб) та четверту (для юридичних осіб) групи. Що стосується першої групи, на якій мо-

жуть перебувати ті підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів
з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання
побутових послуг населенню і обсяг доходу
яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень, то з 1 січня цього року
ставки єдиного податку встановлено у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого на 1 січня
звітного року.
Тож, якщо ця ставка затверджена у розмірі 10%, сума єдиного податку буде становити
160 грн. (1600 грн. х 10%). Для другої ж групи сума податку продовжує обраховуватися у
відсотках до мінімальної зарплати. Враховуючи, що розмір мінімальної зарплати на 2017
рік зріс до 3200 грн., то підприємці – «другогрупники» платитимуть у цьому році 640
грн. податку (3200 грн. х 20%). Це ж стосується і сплати єдиного внеску. Для платників
першої групи сума ЄВ не може бути меншою
за 0,5 мінімального страхового внеску – 352
грн. (3200 грн. х 0,5 х 22%). Ця ж половинна
сума, також, буде зараховуватись і до страхового стажу. А платники – фізичні особипідприємці другої та третьої груп сплачуватимуть ЄВ у розмірі, не меншому від 22% від
мінімальної зарплати, тобто 704 грн. (3200
грн х 22%).
Якщо підприємець-спрощенець не має найманих працівників, то єдиний внесок за себе
може платити як помісячно, так і раз у квартал?
Для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, передбачена поквартальна сплата внеску – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. За бажанням, звичайно,
можна сплачувати і помісячно.
Відділ організації
роботи Тернопільської оДпІ
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кільки століть
люди намагаються
розумом пояснити
диво поезії... Чому
вірші здатні торкатися
найпотаємніших струн
душі, зачаровувати,
підбадьорювати,
надихати на подвиги,
заспокоювати, зцілювати
серце? Як вдається поетам так
глибоко проникати у людські
почуття?

І дотепер немає відповіді, у чому
ж секрет поетичних чарів, у чому загадка лірики...
У віршах доленька моя,
У творчих пошуках – всі роки...
Моя ж ліричная душа
Сади поезії все творить...
Ці рядки стали епіграфом чергового засідання літературномистецької вітальні «Берегиня».
Присутні з великою увагою слухали вірші, обпалені війною, учасника АТО – Володимира Базара, насолоджувалися поетичними рядками Ганни Назарків, Ольги Предимірської, Галини Гетьман, Людмили Коляденко, Петра Худка, Миколи Круця. Голова громадської організації
«Самооборона Козівщини» Роман
Миц запропонував присутнім поетам
творити більше патріотичної лірики,
читати її на громадському радіо.
Присутні також переглянули у чи-

Вишивана Вкраїно моя!
тальній залі районної бібліотеки виставку живопису Івана Драгана, адже
це свого роду також поезія, яка виливається пензлем на папері. На завершення звучали колядки.
До речі, літературна вітальня
«Берегиня» була створена при Козівській центральній бібліотеці ще
у 1988 році. Долучилися до цього директор закладу Марія Василівна Ляшко та бібліотечні працівники.
Тут збиралися читачі – любителі поезії, автори поетичного слова для духовного спілкування.

***
Я тугу залишу
І втечу у спокій,
Де широке поле,
І сніги глибокі.
Люблю тебе серцем,
Краю ти мій милий,
Бо я в собі чую,
Що ще маю сили.
І хоч в руки змерзну,
Я їх відігрію.
Я зробив так мало,

І зараз під керівництвом директора центральної районної бібліотеки Люби Миколаївни Сказко, доньки Марії Ляшко, двері вітальні відчинені для усіх шанувальників поезії та її творців. Минулого року видали літературно-мистецький альманах «Веснівка», де були надруковані
твори поетів Козівщини, які відвідують вітальню.
Любов РУБАШЕВСЬКА,
завідуюча
відділом обслуговування
Козівської ЦРБ.

Так багато мрію.
Люблю твоє поле,
Колосся пшениці.
І у літню спрагу
Пригорщі водиці.
Мокну в літню зливу,
Мерзну в зимну стужу.
Часом я радію,
А часом – і тужу.
Та не хочу мати
Я життя чужого.

Хочу мати своє,
Те, що дане Богом.
Я тебе не зраджу
В своїх сивих скронях,
Як не зможу нести –
Втримаю в долонях.
Я тугу залишу
І втечу у спокій –
Все одно я вернусь,
Хоч сніги глибокі.
Петро ХУДКО.

Україно моя вишивана,
Скільки барв на твоїм полотні!
У яскраві тони ти прибрана,
Бо найкраща з усіх на Землі!
Он калиновий кетяг багряний,
Жовтий сонях прикрасив поля,
Синьоокі волошки десь поміж житами,
Різнобарвий ряд мальв край вікна.
Але й чорні нитки нам нашились –
Вороги темні нитки вплели...
Щоб ясні кольори появились,
Твої кращі сини полягли.
Знаю, рідна, настане світанок,
І проміння засилить нитки.
Усе темне зашиє яскравим –
Лише світлі залишить стібки.
Людмила КОЛЯДЕНКО.

Новорічне

Рано нам поминальну співати.
Ми - живі ще! Живемо, ще таки!
Ще хлоп’ята від хати до хати
По снігах прокладають стежки.
Ще у них не порожні торбини –
Засівають зерно золоте.
Є майбутнє іще в України!
Під снігами пшениця росте!
Ганна НАЗАРКІВ.

Ð³çäâÿíà ðàä³ñòü
â³ä «Ïèñàíêè»

Без коляди і вертепу годі уявити собі українське
Різдво. Поспішають гурти колядників від хати
до хати, несуть радісну звістку про народження Спасителя. Лунають різдвяні молитвоспіви у
містах і селах.
Очікували акторів вертепного дійства і в домівках села Мовчанівка Підволочиського району, де ДТК "Писанка"
представив святочну різдвяну палітру
"Бог Предвічний народився".
- Вість веселу несу я у вашу оселю, - радісно сповіщав Ангел (Інна-Марія Комар).
Українські пастушки теж радо вітали новонародженого Ісусика (Христина-Марія
Біла). Три царі поспішали вклонитися Ісусові, принести щедрі дари (Володимир
Комар, Роман Канюка, Дмитро Леськів).
Намагалася нашкодити мудрецям зі Сходу
хитра Сурця (Андріана Задорожна). Та й
Чортик поспішав допомагати людей ошукувати (Аліна-Олена Леськів). Цар Ірод
шукав Боже Дитя, його роль виконувала

Ольга Кульбаба, багаторічний керівник,
засновник колективу. Але у вертепному
дійстві, немов у добрій казці, Божа любов
перемагає зло, тож Смерть (Дмитро Гриник) прийшла Ірода убити.
Наш вертеп також запросили із вертепним дійством у храм Покрови Пресвятої Богородиці, що у місті Волочиськ, де
настоятелем о.Миколай Фатич. Прихожани церкви не стримували сліз від побаченої оказії. Адже там, на теренах Хмельниччини, таке молитовно-різдвяне чування відбувалось уперше.
А ще ДТК "Писанка" побував у храмі
Успіння Пресвятої Богородиці, що на березі сивочолого Збруча у Підволочиську,
де парохом-сповідником є патріот Хрис-

тової церкви о.Ігор Саламандра. Саме
він згуртував молодих мирян при храмі
у хор, який очолює регент Андрій Вербіцький. Власне, хор і озвучував усю Божественну літургію Івана Золотоустого. Завітав колектив і в село Кам'янки
до господи вдови Галини Володимирівни Антонюк із вертепом. Самодіяльні артисти схилили свої голови у шанобі світлої пам'яті її чоловіка Луки Васильовича, який не один десяток літ був фінансовим опікуном колективу. Це той аграрій, який, немов батько, піклувався про
"писанчат", жив мистецтвом, і мистецтво
жило і його душі.
Далі наші гастролі пролягли в оселю
до відомого хлібороба, директора ТОВ

"Агрофірма Медобори" Юрія Степановича Свінціцького. У своїй домівці керманич товариства почастував нас гарячим чаєм із цілющих трав та солодощами - адже ми добряче змерзли. Подякували ми і головному економісту медоборівської родини Петру Васильовичу Колісникові, який щороку піклується про
нас, артистів, аби доправити у Тернопіль для участі в обласному календарнообрядовому святі "Нова радіть стала".
Отож, усім бажаємо у цей непростий
час легкого шляху, здоров'я міцного довіку і років щасливих без ліку.
Христина-Марія БІЛА, студентка Чортківського державного
медичного коледжу.
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1000; 1200; 1600…
Приблизно такі цифри у платіжках від теплокомуненерго побачили власники двокімнатних
квартир обласного центру за
жовтень, листопад, грудень. Безсумнівно, ще більшими вони будуть за морозний січень. Та чи
тільки на обігрів помешкань витрачається така дорога за нинішніми мірками енергія?
Уже десятиліттями комунальні служби не лише уникають прямої відповіді на це запитання, а
й ігнорують логічні припущення споживачів, що неякісно прокладені комунікації «гублять» тепло ще дорогою до житла. Причому, більшу його частину. Тож на
тлі постійного зростання комунальних тарифів це – чи не найгостріша проблема всеукраїнського
масштабу.
Такий невтішний висновок
днями підтвердив і віце-прем'єрміністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ Геннадій Зубко.
За словами чиновника, для
того, щоб досягти комфортної
температури в квартирах українців, достатньо 8 мільярдів кубометрів газу на рік, тоді як
насправді на потреби житловокомунальних господарств його

Наш День

Îстріâ марнотратстâа
â Òернополі º…
І зеленіє він серед зими за наші гроші
постачають аж 18,6 мільярда. Також експерти підрахували, що
майже двома з половиною мільярдами кубометрів газу теплогенеруючі комунальні підприємства «гріють» неякісні теплотраси, ще 9 млрд. втрачається через
те, що у будинках не утеплені підвали, під’їзди, сходові клітки, стіни…
Відтак, безпосередньо на опалення квартир використовується лише 7,2 мільярда кубометрів
газу. Іншими словами, з людей беруть гроші не лише за реально

надану послугу, а й змушують їх
платити за ті 60 відсотків палива,
яким обігрівають навколишнє середовище. Вражаюча арифметика, чи не так?
Інша теза публічних роздумів
міністра Зубка – про можливості
значно ефективнішого господарювання у комунальній сфері. На
його думку, вчасне вжиття енергоефективних заходів, які не потребують значних капіталовкладень, а лише сумлінності комунальників, здатне знизити норми споживання газу майже на 75
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відсотків. Такі проекти вже задіяли у міськрадах Львова, Луцька, Сум, Рівного, Дніпра, Одеси. На
жаль, Тернополя у цьому переліку немає.
Загалом, термомодернізація
житлового фонду, якщо до неї у
чиновників колись дійдуть руки,
коштуватиме Україні приблизно 30-40 мільярдів євро, а модернізація підприємств, які є постачальниками тепла – ще дорожче.
Причому, ці роботи можуть тривати до десяти років.
Як бачимо, перспективи ком-

фортно зимувати у нас досить
примарні. Бо навряд чи уряд,
який фактично профінансував
марнотратне використання енергоресурсів 73 мільярдами гривень (сума субсидій), готовий ініціювати глобальні реформи у комунальній сфері.
Інша справа – органи місцевої влади. Саме вони під час підготовки до опалювального сезону зобов’язані оперативно та
ефективно реагувати на недбальство чи прогалини у роботі комунальних служб, ЖЕКів, енергогенеруючих підприємств. А ще – навівши належний облік та забезпечивши дієвий контроль, створити умови для того, щоб тернополяни не платили монополістам
зайвого – за сміття, якого не вивозять, за ліфти, які не працюють,
за острівки над теплотрасами, які
зеленіють навіть у морози.
До речі, ці, паруючі серед снігу,
оази вже давно облюбували тернопільські бродячі пси. Тож даремно захисники тварин звинувачують нас у байдужості до долі
Бровків та Жучок. Насправді ми
оплачуємо їх теплу зимівлю. І повірте, таке меценатство - не з дешевих.
Юрко СНІгУр.

Слуãам народу - парламентський туризм,
ÏÐÎСÒÈÌ ÓÊÐÀ¯ÍÖЯÌ - ÇÀÐÎÁ²Ò×ÀÍСÜÊÈÉ…

У Вашингтоні - «засвітитися», вдома - похвалитися?

Цього року інавгурацію президента
США Дональда Трампа «ощасливила» рекордна кількість українських політиків –
майже сотня. Як інформує «LB.ua», задля
участі у церемонії прогуляли засідання
парламенту народні депутати Борислав
Береза, Оксана Білозір, Сергій Льовочкін,
Вадим Новинський, Олександр Вілкул та
інші. Не обійшлося на урочистостях і без
представників адміністрації президента.
За інформацією медіа, квитки на інавгурацію коштували від 25 тисяч доларів - до мільйона. «Дрібничка» для багатого політикуму бідної України. Щоправда, коли йдеться про допомогу армії, то
від слуг народу годі дочекатися навіть
гривні.
Що ж, тепер пора українським
жінкам-політикам замовляти фасони
одягу а-ля Меланія Трамп. Це нічого, що
перша леді Америки «косить» під Жаклін
Кеннеді.
У Кабміні нарешті зрозуміли, що парламентський туризм обходиться країні дорого і вирішили накласти табу.
Уряд наказав чиновникам економити на закордонних вiдрядженнях. Зокрема, радить оптимiзувати кiлькiсть
вiдряджених працiвникiв, термiн їх перебування за кордоном, зменшити витрати на оплату проїзду, оренду житла. Вимога стосується навiть випадкiв, коли
вiдрядження фiнансує сторона, яка приймає, або ж поїздку органiзовують за рахунок грантiв, мiжнародної технiчної допомоги чи благодiйних внескiв.
«Досi нiхто нiколи не оцiнював
ефективностi витрачання грошей, якi
йдуть на закордоннi поїздки, - сказав
«Експресу» директор Центру полiтичних
студiй та аналiтики «Ейдос» Вiктор Таран. - Ми не знаємо, чи ефективно депутати Верховної Ради витратили торiк ві-

ч

имало українських політиків та чиновників є своєрідними
віп-туристами, які дозволяють собі дорогі подорожі за
кордон. На відпочинок, переймати досвід, налагоджувати
дружні стосунки, на інавгурацію президента СшА і так далі. чиїм
коштом? це питання - до відповідних органів. прості українці,
натомість, змушені вирушати у «заробітчанські тури»…

сім мiльйонiв гривень».
Існує ймовiрнiсть, констатують експерти, що нардепи й чиновники лiтають
за державні кошти в особистих справах. І
бiльшiсть оплачених авiаперельотiв - не
обгрунтована.

«Бідному» мільйонерудепутату - на найману хату

Крім багатьох благ, депутатимільйонери не гребують використовувати державні гроші на оренду житла. Торік народним депутатам виплатили 29,2
млн. гривень для компенсації вартості
оренди житла чи готельного номера. Про
це йдеться у відповіді апарату Верховної
Ради на запит «Української правди».
Щомісяця таку компенсацію отримують майже 170 народних обранців. У середньому сума компенсації становить 14
тисяч гривень на місяць і 170 тисяч гривень на рік на одного парламентаря.
Варто зазначити, загальні готівкові заощадження нардепів складають 7,4
млрд. гривень. Це - половина суми, яку
в 2017 році держава витратить на будівництво та ремонт доріг, або - півтора бюджета підтримки аграрної галузі.

«Вони обов’язково поїдуть»

…А тим часом пересічні українці масово залишають рідні терени у пошуках кращої долі і заробітків. Рівень зарплат у сусідніх країнах значно вищий, ніж
в Україні. У Румунії середня платня 395
євро, в Угорщині - 497, Чехії - 702, Словаччині - 745, Польщі - 750 євро. Економіки згаданих країн розвиваються і потре-

бують додаткових робочих рук, оскільки чимало тамтешнього люду виїхали
працювати у багатші держави. Тому сусіди очікують на українців. Чимало робіт
за кордоном не вимагають високої кваліфікації. Але за них платять удвічі, а то
й утричі більше, аніж в Україні отримує
людина з вищою освітою.
Українці могли б заробляти і в себе
вдома. Але апетити чиновництва настільки непомірні, а закони настільки недоречні, що люди просто не мають можливості бути заможними, розвивати бізнес, нормально жити на рідній землі.
Олексій Щербатенко, партнер із розвитку бізнесу «ІТ-Enterprise» на сторінках «Економічної правди» зазначає: показники міграції вражають і жахають.
Угорщина, приміром, має намір розширити кількість вакансій для трудових мігрантів на 50 тисяч. Чехія, де вже працюють 220 тисяч українців, хоче створити ще 140 тисяч вакансій. Але головним
«імпортером» українських працівників є
Польща. Якщо у 2015 році там працювало близько мільйона українців, то минулоріч для наших співвітчизників відкрили ще 900 тисяч робочих віз. А ще мільйон дозволів Союз підприємців і роботодавців Польщі планує видати у цьому
році.
Українські мігранти принесли польському бюджету за рік майже два мільярди євро. Ця сума більше, ніж удвічі, перевищує третій транш Україні від МВФ.
У тій же Польщі навчається понад 50 тисяч українських студентів. Скільки із них
повернеться додому? Питання риторичне.

Експерти наголошують: глобальна
проблема відпливу робочої сили з України - значно серйозніша загроза, ніж можна уявити на перший погляд.
Нинішня хвиля української еміграції - п’ята. Розпочалася вона у 2013 році
і набирає обертів. За різними даними, за
кордоном працюють від п’яти до восьми
мільйонів українців. Владу це, схоже, не
хвилює…
Влада скуповує закордонну нерухомість, відкриває рахунки в закордонних
банках. Діти багатьох чиновників закордоном навчаються і там живуть. Що для
«слуг» народу Україна? Місце, де можна фантастично збагатитися. Де людей
можна «кинути», витягнути з їх кишень
останні гроші, обдурити. Де бажання наживи не дає закінчити війну. І де держава вже не оголошує жалоби навіть за багатьма загиблими героями під час недавніх жорстоких боїв на Світлодарській
дузі…
Журналіст-розслідувач Михайло Ткач
написав на своїй сторінці обурливий
пост про владних олігархів: «Державні мужі не пишуть пости про еміграцію.
Вдягаючи вранці вишиванки, вони планують, у якому районі Лондона придбати
квартиру, в Італії чи в Іспанії обрати маєток, передати у Монако обидва «Бентлі», чи тільки червоний? Новий офшор
відкривати у Панамі чи на Сейшелах?..».
За його словами, владоможці терплять
життя в Україні тому, що в жодній іншій
стільки не «зароблять». Без політичного
впливу у цивілізованих країнах вони пасли б корів, а не потрапляли б до рейтингу
«Форбс». Але «вони
обов’язково поїдуть.
Головне, щоб ви не
поїхали раніше…».

Ольга
ЧОРНА
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Селÿни з Êотузоâа кли÷уть

Â ГÎСÒ²... ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
С

ело Котузів – невеличкий
населений пункт на
Теребовлянщині. з вересня
2015 року воно входить у склад
золотниківської сільської
громади.
До цього села найзручніше їхати взимку. Адже тоді розбиту дорогу трохи засипає снігом і автівка щометра не потрапляє
у чергову вибоїну. Цю дорогу чиновники
вже не один рік обіцяють відремонтувати.
Одна,к поки що це - лише слова. Натомість
вартість проїзду в автобусах зросла практично вдвічі і тепер квиток до Тернополя
замість 28 коштує 48-50 гривень.
Котузівці кажуть, з екранів телевізорів щодня чують про те, що Україна почала жити по-новому, про десятки реформ,
підвищення зарплат, мільйонні бюджети новостворених громад і децентралізацію… А в реальності заледве виживають
за мізерні пенсії та кошти, які вдається заробити від ведення підсобного господарства.
Мешканець Котузова Ігор Бойківський (на фото) звернувся до Петра Порошенка з петицією, у якій він закликає
Президента звернути увагу на низькі закупівельні ціни на свинину і яловичину.
Чому у нас купують м’ясо свинини

У тернопільському селі
зберігають унікальну
йорданську воду

Ж

ителька села розгадів
зборівського району
Стефанія гаврилишин
протягом 70 років зберігала
воду, освячену на Водохреще її
родиною. про цей унікальний
випадок розповів парох села Іван
гавдяк.
- Ця вода була освячена у далекому
1947 році о. Василем Бараном в урочищі «Нетеча» мамою Стефанії Гаврилишин (Далик). Тоді сім’я лишень повернулася із сибірського заслання і вперше
відсвяткувала Водохреще вдома, - каже
священик.
Пані Стефанія у минулому була старшою сестрицею в сільському храмі. Жінка розповідає, що цю воду як оберіг передають з покоління в покоління. Цікаво, що Йорданська вода не зіпсувалася,
не має жодного стороннього запаху чи
іншого смаку. Це справжня сімейна реліквія, оберіг та благословення для родини.

У відчаї через безгрошів’я, жахливу дорогу і
низькі ціни на молоко та м’ясо люди звернулися з петицією до глави держави

по 25 гривень за кілограм, а продають
його на ринку за 100, чому таке знецінення праці селян, немає пунктів прийому м’яса? Чому скупники встановлюють
низькі ціни і заробляють 100 відсотків на
кілограмі м’яса? Натомість селяни докладають багато зусиль, щоб виростити свиню чи корову, а отримують за це мізерні
кошти. Те ж стосується закупівлі молока,
овочів і фруктів, - йдеться у петиції Ігоря
Бойківського.
Чоловік зізнається, несила терпіти
таку несправедливість. Разом з дружиною виховують сина Маркіянчика. Тримають господарство, щоб заробити на життя. Ще до одруження Ігор їздив на заробітки. Зараз же не готовий залишити молоду родину, хоче працювати на своїй землі.
Ігоря підтримують односельчани,
хоч і не всі можуть проголосувати, адже
комп’ютер та підключення до інтернету
для селян практично розкіш. Люди закликають усіх українців підтримати петицію,
адже низькі ціни на сільськогосподарську

Íîâèíè: Óêðà¿íè

Домінікана, Ісландія, Таїланд там відпочивали нардепи

Депутати після святкового відпочинку не вельми хочуть розповідати на скільки кілограмів погладшали за новорічні канікули і на яких заморських курортах побували. Дехто з
нардепів твердить, що зустрічав Новий
рік в Україні, повідомляє ТСН. Так Рабінович каже, що святкував у Буковелі, а
Шуфрич - на Закарпатті. Натомість, депутат Добродомов зізнався, що був у
Домініканській республіці і на цю подорож витратив більше чотирьох тисяч
доларів. Ляшко зізнався, що відпочивав з другом у Таїланді. Нардеп Шкрум
відвідала Ісландію. Сніг привабив і Вадатурського, який катався на лижах у
Франції, а Логвинський - у Швейцарії.
Перед святами нардепи розповідали,
куди планують їхати зустрічати Новий
рік. Тоді йшлося про Австрію, Польщу і
українські курорти.

Мало перевіряльників?
Зустрічайте нових

У розробленому Мінфіном законопроекті «про Фінансову поліцію» (Фп) пропонується встановити зарплати співробітників створюваного відомства на рівні від 16 до
64 тисяч гривень. Про це повідомляє
«РБК-Україна». Зокрема, передбачається, що голова Фінполіції буде отримувати близько 64 тисяч гривень на місяць. Мінімальна зарплата в ФП складе 16 тисяч. Крім того, законопроектом передбачено щомісячні доплати:
за вислугу років, доступ до державної таємниці та за знання іноземних
мов. Необхідність встановлення високих зарплат у Мінфіні пояснюють тим,
що співробітники, які мають розвинені аналітичні здібності й орієнтуються
в економічно-фінансових питаннях, як
правило, високооплачувані і працюють

продукцію – одна з причин зубожіння та
спустошення сіл. Щоб вижити люди їдуть
за кордон і, до прикладу, у сусідній Польщі бачать, як держава підтримує село і яку
політику провадить у цій сфері.
У селі важко вижити, якщо ти не маєш
корови, свиней, не садиш город, - розповідає староста Котузова Іван Пастушанчин.
- Однак останнім часом ціни на все зашкалюють, а от продукти, які вирощують селяни, у ціні не зростають. Це дуже болюча проблема. З нашого села виїхала вся молодь. Люди дають собі раду, як можуть. Добре, що ще є субсидії. А то деякі люди взимку взагалі б не вижили – просто голодували б… Найбільша біда – це дорога. Але
поки що наших прохань ніхто не чує. Гроші
вкладають у більші села… Про нас забули…
-Ми здаємо молоко по 4 гривні, а у місті воно в магазинах коштує 16-20 гривень, - додає Галина Бойківська. - Щоб купити 1 кілограм оселедців, потрібно 30 кілограмів картоплі продати, а за 150 кілограмів бульб вийде пакет порошку для

в кращих аудиторських та консалтингових компаніях. Тож, щоб залучити їх
на роботу в держоргани, потрібно запропонувати конкурентну винагороду.

Квитки на потяг
продаватимуть по-новому

Квиток на потяг можна буде купити через термінал самообслуговування. Про це повідомив голова правління
«Укрзалізниці» Войцех Бальчун. До кінця року термінали облаштують на вокзалах. Запуск терміналів із самообслуговування підвищить продажі квитків. У такий спосіб компанія збирається
усунути порушення при продажах, що
пов’язані з людським фактором.

Влада хоче отримати від МВФ
вісім траншів на $9,9 мільярда

Україна сподівається на одержання ще восьми траншів кредиту
за програмою EFF МВФ в обсязі $9,9
мільярда до кінця 2018 року. Про це
йдеться у листі про наміри, який готують президент, прем’єр-міністр, голова
Нацбанку і міністр фінансів для отримання чергового - четвертого траншу
кредиту МВФ. Текст документа є у розпорядженні «Українських новин». Четвертий транш кредиту в розмірі $1 мільярда Україна очікує отримати в лютому. Як повідомлялося, для продовження співпраці з МВФ Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити число держслужбовців і бюджетників, скасувати «спрощенку» і відкрити земельний ринок.

Зарплати міністрів перевалять
за позначку у 100 тисяч

посадові оклади держслужбовців з 1 січня зросли на 15 відсотків.
При цьому мінімальний розмір окладу
складає дві тисячі гривень. Таке рішення прийняв Кабмін, пишуть «Вісті».
Економіст Олександр Охріменко пояснив: підвищення на 15 відсотків торкнеться й міністрів. Узагалі, ситуація
із зарплатами міністрів вельми дивна.
Так, за даними держсекретаря Кабмі-

прання. Отака наша сільська арифметика.
А скільки праці і ресурсів у все це потрібно вкласти – не рахує ніхто.
Люди переживають, що вже наступного року у Котузові закриють школу. Тож
дітям доведеться ходити 5 кілометрів
пішки. А чи буде шкільний автобус – невідомо. Адже по такій дорозі, яка веде до
Котузова, вже і рейсовий транспорт відмовляється їздити.
Запрошуємо до нас в гості депутатів та Президента, - кажуть котузівчани. – Приїздіть і подивіться на власні очі,
як живуть люди і чи діють ваші реформи. Ми дуже хочемо жити по-новому. Але
те, що зараз відбувається, – це знищення
села. Ми хочемо працювати на рідній землі, але з такими цінами і
ставленням до людей ми
скоро перетворимося на
жебраків!

Юля ТОМЧИШИН.

ну Володимира Бондаренка, прем’єрміністр отримує «на руки» з усіма надбавками близько 35 тисяч. Приблизно такі ж оклади у міністрів. Співробітники секретаріату Кабміну отримують 9-12 тисяч на місяць, а керівники
департаментів - 12-15 тисяч. Але регулярною практикою є премії, завдяки
яким виплати зростають удвічі й більше. Щодо міністрів. Якщо у жовтні минулого року зарплата міністра складала 96,4 тисячі гривень, то зі зростанням на 15 відсотків міністри можуть
отримувати понад 100 тисяч гривень
на місяць.

Хто блокує перевірку
е-декларацій топ-чиновників?

перший етап електронного декларування, під час якого про своє
майно відзвітували президент, члени Кабміну, нардепи, судді та інші
топ-чиновники, закінчився 30 жовтня 2016 року. Тоді у Нацагентстві
щодо запобігання корупції заявили,
що декларації подали понад 110 тисяч осіб і тепер ці документи ретельно перевірять. На жаль, заява розійшлася з ділом: офіційно перевірити статки - неможливо. У НАЗК немає порядку проведення перевірок. Точніше, він не затверджений
Мін’юстом. Якщо найближчим часом
документ не погодять, процес перевірки е-декларацій може розтягнутися на місяці, а то й зупинитися. Олександра Дрік, голова ради Громадського люстраційного комітету обурюється: «Це - цинізм, коли прем’єр-міністр
пишається е-декларуванням, як одним із найбільших досягнень минулого року, але не робить нічого, щоб
воно запрацювало». Скільки триватиме протистояння Мін’юсту і НАЗК
- незрозуміло. Але негативні наслідки від того, що в одній із найбільш корумпованих країн Європи майже три
місяці не можуть почати перевірку
задекларованого топ-чиновниками
майна, будуть.
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Âñåóêðà¿íñüêó ïðåì³þ
Минулої неділі в Тернопільській обласній філармонії
відбулася урочиста церемонія вручення Всеукраїнської
літературно-мистецької премії імені Братів Лепких.
Цьогоріч за рішенням громадської
ради, до складу якої увійшли знані громадські діячі, літератори, митці та
науковці, її лауреатами стали:
– леся Мацьків (сценічний псевдонім - Горлицька; м. Бучач) – за поетичну,
композиторську, педагогічну і благодійну діяльність останніх років;
– людмила та олексій покусінські
(м. Борщів – м. Рибниця, Придністров’я)
– за монографію «Борщівська народна
сорочка. Матеріали. Крій. Техніка шитва.
Колекція Борщівського краєзнавчого музею» (2012);
– Ігор Фарина (м. Шумськ) – за книги
«Вогнище на дощі» (2011), «Шумська мелодія» (2012), повість «Кулемет» (2016);
– Василь Фольварочний (м. Київ)
– за роман-епопею «Симон Петлюра» у

леся Мацьків

п’яти книгах (2009–2014),
роман «Хрещеники Сталіна» (2012) і роман-сповідь
«Розчахнута душа» (2014).
Оголошуючи імена переможців престижної нагороди, голова громадської ради Богдан
Мельничук (на фото вгорі ліворуч) повідомив, що вже традиційно призовий
фонд премії Братів Лепких формує Ліга
підприємців «Українська справа», яку
очолює Михайло Ратушняк.
За чверть століття з часу заснування
премії, її лауреатами стали більше сотні
найвідоміших у царині культури та мистецтва особистостей, а також ті, хто навіть
за кордоном живе і творить задля України.
Першими переможцями творчого конкурсу
серед літераторів та митців це на зорі укра-

Âідомий тернопільський меöенат
стаâ каâалером рідкісноãо ордена

людмила та олексій покусінські
їнської державності були вчений-економіст,
поет, громадський і господарський діяч Володимир Вихрущ та письменник, журналіст, громадсько-політичний діяч, педагог
Левко Крупа. І хоча вони, як і деякі інші лауреати премії, уже відійшли у засвіти, їхня
культурна спадщина вже належить історії,
її вивчають і нею гордяться наступні покоління талановитих сподвижників.
Доречно зазначити, що цьогорічне
пошанування достойників відбулося, як
завжди, 22 січня – у день, який історично
символізує одвічне прагнення українців
жити у єдиній Соборній державі.

Голову правління Ліги підприємців «Українська справа»,
тернопільського підприємця та громадсько-політичного
діяча нашого краю Михайла Ратушняка нагородили орденом князя Костянтина Острозького.
Ця приємна подія сталася під час церемонії вручення Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені
Братів Лепких, яка минулої неділі відбулася у Тернопільській обласній філармонії.
У посвідченні сказано, що Михайло Ратушняк удостоєний високої нагороди «за
визначні заслуги у розвитку соціальної
сфери, благодійність та активну участь у
реалізації соціальної політики України».
У 2007 році орден князя Костянтина Острозького заснувала Академія соціального управління - за ініціативи нашого земляка, академіка, письменника, громадського діяча Богдана Андрушківа. На

урочистому пошануванні лауреатів премії Братів Лепких, окрім Михайла Ратушняка, таку ж відзнаку цьогоріч отримав
і народний артист України, керівник обласної філармонії Ярослав Лемішка.
Дякуючи за високе визнання їх посильного внеску у розвиток соціальної сфери,
кавалери ордена запевнили, що й надалі
будуть відроджувати, оберігати і підтримувати народні культурно-мистецькі тра-

диції, бо кожна «людина як творіння Боже
покликана творити добро, проявляти гуманізм, благодійність і милосердя».
Михайло Ратушняк акцентував, що
більше сотні учасників Ліги підприємців «Українська справа», яку йому довірили очолювати, завжди і в усьому сповідують засадничий принцип кооперативного руху Галичини ХХ століття «Свій до
свого по своє», беруть активну участь у

суспільному житті нашого краю та України. Ось вже кілька років поспіль вони наповнюють призовий фонд Всеукраїнської
премії імені Братів Лепких.
- Україна як держава, а українці як нація відбудуться лише тоді, коли ми всюди й повсякчас будемо підтримувати все
українське, - переконаний голова правління Ліги підприємців.
олег грУшКоВиК.

Тернопільська молодь колядувала на Луганщині

Н

апередодні
Дня Соборності
України активісти
«Молодої просвіти» і
тернопільський гурт
«Фамажор» відвідали
місто лисичанськ із
вертепом та колядою.

Традиційному різдвяному
дійству аплодували у школах
Лисичанська, на місцевих підприємствах, в торгівельних центрах та біля кінотеатру "Дружба", у військовий батальйонах.
За час перебування молодих
просвітян на Луганщині вертеп
змогли побачити більше 1000
людей.
«Молода Просвіта» щороку
подорожує Україною з вертепним дійством під гаслом «Ми
ідемо з Колядою». Серед міст,

які вже відвідали громадські активісти, - Донецьк, Суми, Запоріжжя, Чернігів, Сєвєродонецьк,
Львів, Одеса, Київ та інші.
- Для тернополян різдвяне
театральне дійство є звичним
явищем, якого вони з нетерпінням чекають кожної зими, - роз-

повідає організатор акції Святослав Абрам’юк. - Та є люди,
які не знають такого звичаю.
Саме тому ми вирушили у Лисичанськ. Те, що такі заходи потрібні, підтвердило щире захоплення дітей та дорослих, які чи
не вперше побачили героїв вер-

тепного дійства та почули чудові українські колядки. Окрім
того, в Лисичанську є багато наших військових, яким ми принесли різдвяну радість через коляду та вертеп.
- Дуже цікаво було виступати для дітей та дорослих, які з

великою радістю слухали колядки та героїв вертепу, - додає керівник гурту «Фамажор»
Орест Кутрань. - Окрім вертепу, після кожного виступу ми
змогли виконати кілька українських пісень. І що цікаво - ці
пісні так захопили слухачів, що
вони аж танцювали. Тому кожен вертеп закінчувався танцями.
Патріотичну акцію «Ми ідемо з Колядою» тернополяни організовують для популяризації українських традицій та активізації співпраці між молоддю Сходу і Заходу України. Цьогорічну поїздку вдалося здійснити завдяки підтримці відділу у справах сім’ї та молоді Тернопільської ОДА та ГО «Вільні
люди».
Юля ТоМчишиН.

Ситуаöіÿ
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«Сâиней у зоні карантину перероблÿþть

ÍÀ ÒÓØÎÍÊÈ»

На Тернопільщині спалахнула африканська чума
свиней. Виявили хворобу в господарстві священика
у Збаражі. За правилами, усі свині в осередку мають
бути знищені, щоби зупинити поширення пошесті.
Люди занепокоєні. Насамперед - через збитки.
З 5 по 17 січня у приватному домогосподарстві в Збаражі загинули 12 тварин. Дослідження, які провели у Тернополі, Львові та Києві, показали, що вбив свиней вірус африканської
чуми. Яким чином заразилися тварини,
з’ясовують. Ймовірно, через заражені
харчі.
Ефективних засобів профілактики африканської чуми свиней до теперішнього часу не розроблено, лікування теж немає. У разі появи інфекції практикується
тотальне знищення всіх без винятку свиней у радіусі кількох кілометрів. Забитих
тварин спалюють. Утилізувати мають і залишки корму, а приміщення - дезінфікують. Карантин припиняють лише через 40
днів з моменту останнього випадку загибелі тварин.
На Збаражчині карантин оголосили в
радіусі трьох кілометрів від господарства,
де загинули свині. До цієї зони входять вулиці Збаража, а також прилеглого села Залужжя. На в’їздах встановили блокпости, а
по уражених африканською чумою госпо-

дарствах щодня відбуваються рейди ветеринарів.
- У нас дорога перекрита, машини обприскують дезінфікуючим розчином, розповідає сільський голова Залужжя Зіновій Кирилюк. - Свиней поки не вилучали, але для людей це біда.

Поки тварина жива - її можна
використати на м'ясо

Усі втрати людям повинна компенсувати держава. Чиновники обіцяють, що виплатять компенсацію за знищених свиней.
Для цього під час утилізації важать тварин
та оформлюють усі необхідні документи.
Проте власники тварин не чекають приходу ветлікарів і почали колоти свиней.
- Заражених тварин уже знищили, розповідає в.о. начальника Держспоживслужби Збаражчини Ярослав Кучма. - Зараз триває обхід господарств. Свиней ми
поки не вилучали, бо живих нема - люди
самі забивають їх і переробляють на тушонки.
Нагрівання до високих температур, ка-

жуть ветеринари, знищує вірус. Тож таке
м'ясо їсти можна, піддаючи його сильній
термічній обробці. Людині шкоди не буде.
Водночас, заморожування та висушування на вірус африканської чуми свиней
не діє. У заморожених тушах тривалість
його виживання сягає 15 років, у ковбасі
та шинці - до 5 місяців. Тому на м’ясну продукцію з цим вірусом накладають жорсткі
обмеження, щоб вона не виходила за рамки карантинного району. Адже головна небезпека зараженого м’яса – щоб його рештки не потрапили на корм здоровим тваринам.

Для людей небезпеки нема

У природних умовах на африканську
чуму можуть захворіти свині будь-якого
віку. У тварин синіють вуха, на гортані виділяється кров. Здорові заражаються при
спільному утриманні їх з інфікованими. Також свині заражаються через корми, особливо - харчові відходи, воду, предмети догляду, транспортні засоби, забруднені виділеннями хворих тварин. Збудник переносять і птахи, гризуни та комахи.

Недуга вражає як домашніх, так і диких
свиней. Працівники лісових господарств
області проводять обстеження лісів для
виявлення хворих і померлих диких кабанів.
На Тернопільщині африканську чуму
свиней зафіксували вперше за часів незалежності. Раніше ж випадки захворювання у той чи інший час виявляли практично по всій Україні. Разом з тим, фахівці заспокоюють: за офіційними даними, африканська чума свиней для людей безпечна.
- У зв’язку з реєстрацією на території області африканської чуми свиней
роз’яснюємо, що це захворювання вражає лише тварин, зокрема диких та свійських свиней, - каже завідувач відділу
епіднагляду Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павельєва. - Вірус ніяким чином не загрожує
здоров’ю людей. Тому побоювання щодо
небезпеки для населення є необґрунтованим. А всі карантинні заходи спрямовані тільки на припинення захворювання серед свиней.

Ìасоâу заãибель лебедіâ спри÷иниâ птаøиний ãрип

В

ід хвороб на
Тернопільщині
постраждали не
лише свині. Випадки
пташиного грипу
зафіксували серед
лебедів.

Захворіли птахи, які зимують
на Дністрі поблизу села Вільховець Мельнице-Подільської громади. В середині грудня там оселилися близько двох сотень білих лебедів. Люди взялися підгодовувати пернатих, проте згодом

Íîâèíè: ñâ³ò
РФ хоче нової війни
на Балканах

Балкани знову може поглинути хаос
війни. І сприятиме цьому Росія, пише журналіст Віталій Портников у виданні «7
днів». Спровокувати конфлікт, зокрема, можуть суперечності між президентом Сербії Томіславом Ніколічем і прем’єром Александром Вучичем. Останній - прихильник
проєвропейської інтеграції, а президент
орієнтується на Кремль. І його підтримують більшість сербів, які досі живуть у світі, збудованому диктатором Мілошевичем,
де «велика Сербія» зможе відвоювати свої
території за підтримки Москви. Логіку нової війни на Балканах підтримує РФ і тому,
що успішна євроінтеграція Сербії може поставити хрест на кремлівських амбіціях у
цій країні. Ще гірша ситуація з Косово. Для
Путіна факт існування Косово дав право
на анексію Криму. Росія не просто буде допомагати Сербії, а й чекатиме зіткнення з

птахи почали гинути.
Загалом померли кілька десятків лебедів. Під час лабораторної перевірки підтвердили,
що загинули вони від пташиного грипу.
Хворобу, припускають фахівці, перенесли хворі птахи з Чернівецької області. Спалах недуги
раніше виявили у селі Чортория.
До Вільхівця звідти - приблизно
півсотні кілометрів.
В осередку захворювання
вживають заходи з недопущення
поширення недуги. Адже пташи-

НАТО. Або відмови НАТО від втручання, що
теж влаштовує Кремль, який зможе поширити свій вплив на Балкани. «Росія хоче нової війни на Балканах і вона організовує цю
війну», - підсумовує Віталій Портников.

Новий вид молі
назвали на честь Трампа

В Америці новий вид молі назвали на
честь обраного президента СшА Дональда Трампа. Це зробив канадський вчений
Вазрік Назарі. Опис комахи він опублікував
у «ZooKeys». Вчений вивчав колекції Музею
етимології і виявив невідомий вид молі. Він
досліджував комаху й зрозумів, що відкрив
метелика сімейства виємчатокрилих. Назарі назвав моль «Neopalpa donaldtrumpi».
Йому спало на думку це найменування через жовтуваті лусочки на голові комахи.
Вчений згадав зачіску новообраного президента і провів аналогію. Як з’ясувалося, цей
вид метелика мешкає на півдні Каліфорнії.

Китайців нарахували
один мільярд 382 мільйони

чисельність населення Китаю досягла у 2016 році 1 млрд. 382 млн. осіб,

ний, як і будь-який інший грип,
може бути небезпечним для людей зі слабким імунітетом. За інформацією Всесвітньої організації
охорони здоров’я, в 16 країнах світу зареєстровано з 2003 року 856
випадків лабораторно підтвердженого інфікування людини цим
вірусом. В усіх випадках хворі контактували із зараженим птахом.
- Стосовно пташиного грипу,
є певні рекомендації щодо особистого захисту, - розповідає завідувач відділу епіднагляду Тернопільського обласного лабора-

збільшившись за рік на 8,09 млн. Про це
повідомив держстат Китаю, пише «Укрінформ». Ці цифри не враховують чисельність населення спеціальних адміністративних районів Китаю - Гонконгу і Макао.
Торік у країні народилися 17,86 млн. дітей,
померли 9,77 млн. осіб. Чоловіче населення налічує 708,15 млн., жіноче - 674,56 млн.
Тобто, на 104,98 чоловіків припадає 100 жінок. Цю проблему обговорюють китайські
фахівці. Вони стурбовані тим, що понад чотири мільйони китайських чоловіків до
2020 року не зможуть одружитися.

Польщі бракує робочих рук:
надія на українців

У Польщі планують заходи для залучення працівників зі Сходу Європи, зокрема з України. Річ у тім, що Польщі банально
бракує робочих рук. Про це заявила міністр
сім’ї, праці та соціальної політики Елжбета Рафальська, повідомляє «Укрінформ».
Зараз міжвідомча група готує зміни до міграційного законодавства. Така політика
спрямована загалом на українців і має стати «ефективним рецептом на демографічну
кризу в Польщі», - каже заступник міністра

торного центру Марія Павельєва.
- Не чіпайте руками і не використовуйте в їжу загиблих або хворих птахів. При виявленні мертвої птиці терміново сповістіть
ветеринарного лікаря. Не дозволяйте дітям гратися з дикими
птахами або хворою домашньою
птицею, не вживайте сире чи
погано приготовлене м'ясо або
яйця птахів. Якщо після контакту з птицею виникло гостре респіраторне захворювання, терміново зверніться до лікаря.
Антоніна КоляДА.

розвитку РП Єжи Квецінський. Крім того,
уряд Польщі планує давати візи українцям
на довший термін і заохочуватиме наших
молодих співвітчизників до отримання документів на постійне проживання та польське громадянство. До слова, упродовж
2016 року запрошення на тимчасову роботу в Польщі отримали 1,3 млн. українців.

Жириновський запропонував
вивезти пенсіонерів на Північ

лідер ліберально-демократичної
партії росії Володимир Жириновський
запропонував відправляти пенсіонерів на північ. На його думку, для них немає значення, де жити. «У багатьох містах
пустують квартири: Магадан, Мурманськ
та інші. Якщо в пенсіонера погані житлові умови, то яка йому різниця, де він знаходиться? Головне, окрема квартира, магазини», - йдеться у пропозиції на сайті ЛДПР. У
Союзі пенсіонерів РФ пообіцяли обговорити цю ініціативу. Жириновський також вважає, що на Північ можуть поїхати й «творчі
особистості».

підготувала ольга чорНА.
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Для всієї родини
Повороти долі

І

нна цілий день
безцільно блукала
вулицями міста, не
помічаючи щасливих
облич навколо. Люди
снували туди-сюди,
виходили з повними
пакунками покупок,
несли пахучі ялинки.
Готувалися до Нового
року.

Сімейне

гніздечко

Скарбниця тут талантів й знань,
і загадок земних розгадки і гіпотези,
і людства вічна тема сподівань бібліотеко, храме мій, високосте.
Лікують душі ямби і хорей,
і мудрість всіх віків відкриють нам філософи…
Усі твої надбання – для людей бібліотеко, храме мій, високосте.
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: прес-хвилинку із газетою “Наш ДЕНЬ” у Лановецькій центральній бібліотеці для дорослих
провела організатор літературних і мистецьких імпрез, круглих столів, флешмобів, інших культурно-просвітницьких
заходів Леся Оревчук. Пошук інноваційних форм та креативних знахідок в роботі, а особливо з молоддю завжди в
епіцентрі її уваги. Тож весело і цікаво пройшло спілкування з учнями Лановецької філії Тернопільського професійного
коледжу Діаною Ярмусь та Іриною Ратушко.

Життєві сюжети

Степанові

зорі

- А я люблю працювати
вночі. Тоді тихо, спокійно, ніхто не заважає. Руки самі роботу роблять, а в голові весна
настає…
- То як? -запитую я в Степана. Його очі спалахують синіми таємничими вогниками і
він пояснює:
щеміло в грудях, теплою хви- Думки різні гарні прихо- з’явилася ще одна
дитина.
лею зворушило почуття. Стадять, спогади, мрії…
Степан відчував, що дру- ли жити разом.
Степанів голос стихає і він
- Ну як вона вас терпить?наче знову поринає у свою да- жина його не любить, але жив
заради дітей, бо ж мав почут- запитую. - Вас же немає вдома
леку бурхливу юність.
- Служили ми в армії ра- тя обов’язку. Це тривало де- ні вдень, ні вночі? А як знайде
зом з товаришем Петром. Мо- сять років, аж поки Петро не коханця? - жартую.
Степан лише усміхається і
лоді були, веселі та завзяті. вийшов із в’язниці.
Розмова між ними була су- у нього вже «співає» телефон.
Здавалося, світ готові завдати
Хтось хоче його допомоги. Ніна плечі і нести його до світ- хою і короткою.
Петро не тільки не подя- коли не відмовить, всім дополої мети. Уже й служба до завершення підходила і ми, як кував Степанові за те, що ви- може і дорого не візьме за ро«діди», мали більше вільного ховував його доньку, але й не боту - такий характер.
- Про що мрієте? - запитую
часу, дівчат собі знайшли, на пробачив того, що одружився
з його дівчиною, сказавши, що я, прощаючись з цим цікавим
побачення ходили...
чоловіком.
Петро так захопився Окса- не хоче його бачити і знати.
У сім’ї почалися сварки і
- Поїхати в Карпати, - каже.
ною, що вже й про весілля
став говорити. А тут біда ста- непорозуміння. Розлучилися. - Бо живемо з Оленкою вже вілася, якої ніхто не чекав. Пе- Оксана зійшлася з Петром, а сім років, а ніде не були. Отак
тро водієм працював і зро- Степан поїхав до рідного дому, одного дня сісти б у машину,
бив серйозну аварію. Засуди- до мами. Стали жити удвох. все залишити і поїхати відполи товариша на десять років. Завдяки тому, що мав золоті чивати, - мріє Степан
- Поїдьте обов’язково,- раОтоді прибігла Оксана, кину- руки, одразу знайшов роботу
лася Степанові в ноги, почала електромонтером. Працював джу я, - адже життя наше таке
плакати та благати, щоб пої- до пізньої ночі, поспішати не коротке.
- То правда,- погоджується
хав з нею до села і розписався було до кого.
Тоді й зустрів Оленку. Вона чоловік.
фіктивно. Щоб врятував її від
А я не впевнена, що Стелюдського осуду та материн- була розлученою, мала двох
ського прокляття, бо ж носить дітей. Чи полюбив, чи пожа- пан знайде час, викроїть зі
під серцем Петрову дитину. В лів, не знає, - щось солодко за- щільного графіка кілька днів
для себе. Сьогодні зноті часи це дійсно для діву буде працювати усю
вчини було великою
ніч. Сам серед тиші і
проблемою, тому Сте- ...Сьогодні знову буде
спогадів. І лишень зорі
пан, маючи добре серце
м
усю ніч. Са
будуть заглядати у віта співчутливу душу, по- працювати
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січня виповнилося
75 років з початку
вивезення
українців на примусові
роботи до Німеччини під
час Другої світової війни

Коли сонце, мов червона глиняна тарілка, яку щойно вийняли
з печі, падає за дальній ліс, баба
Наталка нарешті закінчує усю роботу по господарству. Сама сухесенька, наче стеблиночка, а моторна така, що молоді позаздрять.
Дев’яносто років прожила на світі.
Зазнала такого, про що інші лише
у книжках читали. Але старече
обличчя береже на собі відбиток
давньої краси, особливо очі – глибокі такі й променисті, хоч і вицвіли давно.
Город та обійстя - найбільша її
втіха. З раннього ранку до пізнього вечора баба там – то садить-сіє,
то прориває й сапає, то поле, то
копає, то громадить. Усе сама, звикла уже так жити. Але й порядок
у неї: чистесеньке усе, як дзеркало. І на здоров’я не скаржиться, загартувало її життя, добре загартувало.
У сорок другому погнали її разом з односельцями на примусові роботи до нацистської Німеччини. Зі сльозами прощалася тоді
Наталка подумки зі своєю родиною, бо розуміла, що навряд чи
побачить батьків і сестру з братами. «Мов скотину повантажили
нас у товарні вагони, - розповідає
бабця, - спали на дошках, притрушених сіном, вийти не могли,
бо були ніби у «ящиках», обмотаних колючим дротом, з охороною.
У рейху я кілька років працювала
у німецького фермера. З ранку до
ночі порались на полі, мокли під
дощем, прокидались о четвертій
ранку».

Та що їй до тих людей, навіть
злилася, що радіють. А їй чим тішитися? Сьогодні попередили
про скорочення. Якраз перед святами. І де тепер добру роботу знайти? Й повертатися у село нема
як: батьки уже покійні, а в невеличкій хатині, яка після них залишилася, тепер живе брат з сім’єю.
У самого троє діток, тому Інни
там не чекають.
Раптом перед нею випурхнула зграя птахів, відволіклася на мить і, наче на стовп, наштовхнулася на чиюсь постать.
Упала… І заплакала. Навіть не
від болю через побите коліно, а
від того, що їй так не щастить у
житті…
- Дівчино, не плачте, я не хо-

Відкрита рана

болючих спогадів…

У голоді й холоді минали довгі
дні. Іноді дівчата втікали потайки до сусіднього лісу по малину чи
чорниці, але коли попадалися, то
били їх нещадно. Лише через кілька років дозволили виходити з табору чи бачитися зі своїми земляками. Там Наталка і познайомилася з Іваном, стали таємно зустрічатися. На осінь «робочу силу» хазяїн відправив квасити овочі у підвалах. Холодно і сиро було, ноги
постійно мокрі, погане харчування – все це далося взнаки не одному працівнику. Не оминуло лихо й
Івана. Важко захворів на туберкульоз і помер, а Наталка дізналася,
що вагітна, уже після того, як його
не стало.
Безпосередній
начальник
Вільгельм порівняно з іншими
був досить таки непоганою людиною. До нього можна було звернутися із проханням у крайній потребі. Йому і довірилася дівчина. З холодного підвалу перевели Наталку працювати на кухню.
Було нелегко, довелося виконувати найбруднішу роботу, зате було
тепло. Хазяйка добре годувала та
й працювала разом, полонянок ніколи не били і норми їм не встановлювали. Наталку вона жаліла,
а коли народилася донечка, допо-

магала, чим могла.
Звільнили бранців американські війська у сорок п’ятому. Додому поверталися тижнів два, бо доводилося пропускати поїзди з солдатами та зброєю. Їжі на дорогу
не було, тож і доводилося «господарювати» у чужих садках. «А по
приїзді додому, - згадує баба Наталка, - відразу пішли садити картоплю».
Дочекалася її з полону лише
молодша сестра, батьки й старші брати загинули під час війни.
Так усе життя й прожила сама. Не
мала коли згадувати й сумувати –
доньку треба було на ноги ставити, онуків няньчити. А зараз уже й
правнуками не натішиться.
«Те рабство забрало мою
юність, мою любов, і я молила
Бога, щоб ніколи ні з ким більше
такого не сталося, щоб жахи минулого не повторилися, - баба витирає фартухом сльози. - А тепер он
мій онук Ярослав воює, захищає
Україну. Скільки молодих хлопців
полягло! Яка б не була війна – то
смерть і сльози. А політики ніяк
не можуть домовитися, доторгуватися… А ціна усьому – людські
долі… Піду я уже, втомилася...».
Анжела ЛЕВЧЕНКО.

матусі
Наш ДЕНЬ

Даринчині
тів, - мов у тумані, почула чоловічий голос.
Замість того, аби щось
відповісти, ще гірше заголосила.
- Ну, ось, втопите мене
у сльозах, - чоловік підхопив
Інну під руку. – Давайте, я вас підвезу, у мене машина.
- Не треба, я сама, - а сльози не
переставали текти по обличчю.
Не помітила, як під’їхали до
затишного кафе, як на столику
запарувала кава. І як, не знаючи,
чому, вилила перед незнайомим
чоловіком свою душу.
- Не плач. Мені від мами квартира залишилася, поживеш там.
- Ви не розумієте… я не зможу
вам заплатити!
- І не треба, не плач, усе налагодиться. Я сам із села приїхав,
знаю, як важко чогось добитися у
чужому місті, та ще й без підтримки. Допоможу тобі.
Життя завирувало у нових
барвах. Андрій, так звали незнайомця, виявився турботливим і
добрим. Не помітила, коли закохалася у цього чоловіка. Не зупиняла різниця у віці і навіть те, що
він жодного разу не залишився в
Інни, хоча переконував, що вже
півроку удівець.
- Розумієш, дружини вже нема,
але я дуже кохав її, дай мені час.
А часу залишалося зовсім
мало, бо одного дня Інна зрозуміла, що вагітна. От Андрій зрадіє, тішила себе думкою, і від цього на душі ставало тепло. Була переконана: тепер він запропонує
їй одружитися, і житимуть разом,
адже малюкові потрібна сім’я.
Але думка про дитину, схоже,
не дуже ощасливила Андрія.
- Ти б хоч мене запитала, чи
готовий я до такого, - випалив
спересердя.
- Андрійку, що тут готуватися,
це ж дитина, її любити треба.
Відтоді Андрій почав навіду
ватися все рідше. Чи то хвилювання, чи інша причина була виною, але Інна потрапила до лікарні. Там їй повідомили не дуже
втішну новину: пробуде тут аж до
пологів. Дні тягнулися, як роки,
але заради маленького життя
була готова на все. Дарма, що до
сусідок у палаті навідувалися рідні, а до неї Андрій лише раз зателефонував. Терпіла. Гадала, народить, усе налагодиться.
Перед самим Новим роком на
світ з’явилася донечка. Така гарненька! Жаль, що Андрій слухавки не бере і зустрічати не приїхав.
Відважилася й подзвонила йому
ще раз.
- Андрійку, я чекаю тебе з донечкою. Приїжджай у лікарню, забери нас додому.
Вже майже годину Інна сиділа
на лавці перед пологовим, але Андрій не приїжджав.
- Це ти Інна? - раптом почула
жіночий голос, і наче похололо в
душі.
- Так. А ви хто?

- Я - Ніна,
дружина Андрія. Підслухала, коли ти телефонувала.
- Дружина? Як?.. Вона
ж померла!
- Як бачиш, жива і здорова,
тільки зраджена й нікому не потрібна, - жінка заплющила очі і
по щоці скотилася сльоза. А потім
важко опустилася на лавку.
- Вам погано?
- А ти як думаєш? З Андрієм
ми вже п’ятнадцять років одружені. Коли дізналися, що не зможу завагітніти, навіть не пробував мене лікувати. Просила, давай усиновимо дитинку, - не слухав. Йому так зручніше. Звик
жити для себе, знає, що дбаю про
нього. Вже й змирилася, а тут ти з дитиною. Як ви могли так зі
мною вчинити?
- Пробачте, я не знала нічого,
він казав, що вдівець. І, напевно,
йому й наша дівчинка не потрібна, якщо не приїхав.
- То сама їдь до нього, він тепер зі мною не живе. Більше не
можу робити вигляд, що у нас все,
як і раніше. Сказала йому, аби перебирався на квартиру матері,
можеш їхати до нього, заважати
не буду.
- Я не можу повернутися до
людини, яка мене обманювала.
- Щож, це твій вибір. Прощавай, - жінка попрямувала до лікарняних воріт. Але раптом на
мить зупинилася і повернулася
назад. Від прискіпливого погляду
Інна зіщулилася ще більше і пригорнула до себе немовля.
- А ти хоч маєш куди йти?
Інна не відповіла.
- Зрозуміло. Значить, поїдемо
до мене.
- Ви що?! Ні! Я не поїду, ви й
так через мене...
- Вставай! - крикнула. - Не про
тебе думаю, дитя застудиш.
...У квартирі затишно. І смачно пахне. Даринці три рочки. Увечері з-за кордону повертається
дядько Роман, брат мами Ніни. І
Даринка його дуже чекає, бо обіцяв багато подарунків, хоч ще ніколи й не бачилися. І мама Інна
його теж не знає. Дівчинка бігає
по квартирі, по черзі цілує обох
матусь. Нарешті лунає дзвінок і
дядько Роман заходить до хати з
пакунками.
Цілий вечір сміху, радості й веселощів. Коли Даринка нарешті
заснула, Роман зміг поговорити з
сестрою.
- Гарна дівчинка, і мама нівроку.
- Ще одружишся з Інною, - пожартувала Ніна.
- А що, я б не проти. Скільки
можна по світі мотатися. Стомився. Грошей заробив, можна свою
справу й тут починати. А Інна
якраз така жінка, яка мені потрібна, хоча знаю її лише з твоїх розповідей та «зустрічей» у скайпі. А
як ти, сестричко? Не простила Андрія?
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- Я на нього зла не тримаю,
хоч, спочатку, боляче було, але
це маленьке дівчатко мене наче
переродило. Ти знаєш, Даринка і
мене, і Інну мамою кличе. Смішно, правда?
- Ой, не знаю, Ніно. Це ж яке
серце треба мати, щоб прийняти
їх до себе.
- А куди ж їй було іти, та ще й
з дитиною? Я ні про що не шкодую. А за Андрія не переживай, у
нього чергова симпатія, не пропаде.
Не минуло й півроку, як
справдилися пророкування Ніни
- Роман та Інна одружилися. Ніна
просила Інну частіше привозити
до неї Даринку, бо сумуватиме за
дівчинкою.
- Ніно, ти до нас також приїжджай. І Даринку в гості бери.
Ти їй теж мама, бо хто зна, як би
тоді склалося, коли б не твоє велике і добре серце.
- Не перебільшуй, - усміхнулася Ніна. - До речі, хочу з тобою порадитися: у нас на роботі Павло є,
давно мені симпатизує, пропонує
одружитися. Непоганий, але досі
ви в мене були, то ж не почувалася самотньою, а тепер…
- Це ж чудово, Ніночко, я рада.
- І я рада, але боязко якось.
Сама розумієш, після Андрія...
- Забудь, не всі чоловіки такі.
Головне - слухай своє серце.
…Цьогоріч до Нового року
готувалися особливо, бо ж сім’я
побільшала. Особливо радіє Даринка.
- Мамо Ніно, щось скажу тобі.
Знаєш, що мені мама з татом подарують, правда, не на Новий
рік, а влітку?
- Цікаво…
- Братика!
Ніна зашарілася й опустила
додолу очі.
- Даринко, біжи у кімнату,
нам поговорити треба, - Інна легенько підштовхнула доньку. Пробач, Ніно, я сама мала тобі це
сказати, та все не наважувалася. Знаю, яка це для тебе болюча тема…
- Іннусю, я неймовірно рада,
це ж мій майбутній племінник.
Знаєш, і я тобі дещо маю сказати… Здається, що і я вагітна.
- Оце так сюрприз! Зачекай,
що значить, здається?
- Та не здається, а правда. Ми
з Павлом вже у лікаря були. Переживаю трохи, роки все-таки.
- Ніно, викинь дурниці з голови, все буде добре. Ходімо на
кухню, меню святкове складемо.
- Зачекай, Інно. Дякую тобі.
- Ти якась дивна, за що?
- За те, що все так сталося. Напевно, Бог хотів мене випробувати. Бо навіть не уявляю, як би все
склалося, якби тоді, під лікарнею,
я не переступила через свою гордість та образу і не забрала тебе
до себе. А тепер Даринку маю,
тебе, Павла і синочка.
- Синочка? Ти впевнена?
- Ще ні, але серце підказує,
що народиться хлопчик. Та хіба
це важливо - хто? Головне, що я
стану мамою - через довгі роки
марних надій і страждань, - щасливо усміхнулася Ніна. - Тож наступний Новий рік буде ще веселішим...
Обнявшись, жінки попрямували на кухню, де їх чекала непосидюча Даринка…
Алла ОМЕЛЬЧУК.

Струни серця
Зимова мелодія

Мелодія лунає з кришталю,
Зима іскриться
в білім платті,
А Янголик смичкує скрипалю,
В душі палає радості
багаття.

Ой, хочеться
(жартома)

Так хочеться вмить
вибігти у двір,
Зліпити бабу…
поряд, може, діда.
Дитиняча душа
ще й до сих пір…
Хоч і роки позаду возом їдуть.
І неважливо,
скільки маєш років,
Якщо в душі
ти зовсім молодий.
Меди життя
зливай у збан глибокий,
Великими ковтками
щастя пий…
* * *
Що то за пташка
рано щебече,
Рано-раненько в моєму саду?
Я ще у хаті… Хустку на плечі,
Миттю збираюся –
йду, люба, йду.
Вийду у сад та умиюсь росою,
Сонечку вклонюся і засміюсь,
Душу до краю
наповню красою,
В хату повернуся і помолюсь.
* * *
Надіятись ніколи ще не пізно,
Хоч навіть і в останню мить.
Надія допоможе в бурі грізні
Перемогти ворожу ненасить.
Якщо душа в житті
чогось хотіла,
Та так, що і словами
не сказати…
Найкраща мрія,
що крилом зімліла,
Тихесенько зайде, повір,
до хати.
* * *
Крадеться вечір знов у хату
І трішки суму принесе.
А задумів ще так багато…
Життя озвучило не все.
Хотілось те, і дещо інше,
Так вкрала доля, не дала,
Як кажуть:
«Хай, аби не гірше».
Настане день, бо ніч мала.
Тож знов засяє сонце вранці,
Надії вперто оживуть.
Життя дарує нові шанси,
Які в дорогу позовуть.
* * *

Шию, шию,
вишиваю

Дихає душа моя шиттям,
Я його вкладаю кольорами,
І стає воно моїм життям,
Думка віддзеркалює шляхами.
Духом просякаюсь неземним
Українства рідного до болю.
Серце не зігріється чужим…
І душа моя завжди на волі.

Олександра КАРА.
м. Тернопіль.
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Новини біатлону

Вже другий день чергового етапу Кубка світу-2016/17
з біатлону в Антгольці подарував привід для радості українським уболівальникам - Сергій Семенов показав третій
підсумковий результат в індивідуальній гонці, хоч міг розраховувати і на більш високе
місце на п’єдесталі пошани.
А перекреслив надії українця
промах під час четвертої стрільби. Відтак, плюс одна додаткова хвилина до фактично показаного часу. І хоча після цього
злощасного останнього пострілу шансів на перемогу у Семенова майже не залишалося, він
продовжував боротися. Більше
того, навіть виграв кілька секунд у своїх основних суперників на трасі і у підсумку перетнув
фінішну стрічку третім.
Втретє у цьому сезоні
українська чоловіча біатлон-

Арена

на збірна стала четвертою в
естафетній гонці. Артем Прима почав гонку дещо слабше,
ніж у двох попередніх випадках, а під час стрільби лежачи
змушений був двічі використати запасні патрони. Після цього був ще один промах у стійці
- і на передачу естафети наш біатлоніст прийшов лише чотирнадцятим. Починаючи з другого етапу, українська команда почала стрімко підніматися. Сергій Семенов використав
лише один запасний патрон і
відправив на гонку свого товариша по команді восьмим.
Володимир Семаков виглядав
більш, ніж солідно. Збій стався лише один раз – коли під час
стрільби стоячи допустив промах. Та навіть після цього він
непогано поборовся на дистанції і передав естафету четвертим. На останньому етапі Дмитро Підручний зробив усе можливе, щоб не розчарувати українських вболівальників, проте, піднятися бодай на позицію вище йому, на жаль, так і не
вдалося.
Жіноча збірна України у
складі Юлії Журавок, Юлії
Джими, Валентини Семеренко та Анастасії Меркушиної
також четвертою завершила
естафету в Антгольці, хоча й
боролася за бронзову нагороду. На жаль, на останньому етапі
Анастасія Меркушина програла
боротьбу Доротеї Вірер – українці не вистачило чотирьох секунд, щоб обійти італійку.
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Яких змін може зазнати футбол
у недалекому майбутньому

ІФА не має наміру обмежитися
лише збільшенням кількості
учасників фінальної частини
Кубка світу до 48 команд. Нещодавно
технічний директор цієї організації
Марко ван Бастен запропонував кілька
змін у правилах футболу. Їхня мета зробити цей вид спорту кращим.
1. Скасування офсайду
Футбол зараз схожий на гандбол, де лінія захисту стає все щільнішою. Без офсайду захисникам діяти буде значно складніше. Насправді, така
пропозиція дуже суперечлива і вже викликала
чимало дискусій, однак, як вважає функціонер,
скасування правила офсайду не зашкодило хокею
на траві, тому й у футболі команди адаптуються.
2. Тимчасові штрафи замість карток
Грати 10 проти 11, або 8 проти 9 дуже складно. Зважаючи на це, ван Бастен пропонує переглянути систему штрафів. Замість вилучень і жовтих
карток гравців видалятимуть з поля на 5 або 10
хвилин - залежно від порушення.
3. Буліти замість додаткового часу
Замість двох таймів по 15 хвилин, у кожної команди буде по 5 спроб вразити ворота суперника.
З 25-ти метрів гравець буде розганятися з м'ячем
і йти на ворота. Якщо протягом 8 секунд він не завершить свої дії, то суддя зупинить гру.
4. Ефективність у кінці матчів
У кінці матчу багато команд більше часу приділяють замінам, тягнуть час. В останні 10 хвилин гри повинен йти відлік тільки чистого ігрового часу, як в NHL чи NBA.
5. Зворотні заміни
Таке нововведення планується лише для молодіжних Ліг. Арбітри мають стежити тільки за
тими, хто перебуває на полі.
6. Більше трьох замін
Одна або дві додаткові заміни, крім наявних

чнеться перший етап тренувань.
Invictus Games («Ігри нескорених») –
це міжнародні спортивні змагання для
військовослужбовців та ветеранів з обмеженими фізичними можливостями,
набутими під час виконання службових обов`язків. Участь у турнірі беруть
спортсмени країн-членів НАТО, а також
стратегічні партнери Альянсу.

Український спортсмен - чемпіон
світу з шашок Юрій Анікєєв отримав
три роки дискваліфікації від Міжнародної федерації шашок (IDF). Причина такого покарання - начебто порушення етичного кодексу. Насправді ж росіян, які входять у керівництво Міжнародної федерації шашок, розізлило те, що на
турнірах українець виступає у вишиванці.

Завершується фінальний етап відбору і тестування збірної команди
України, яка візьме участь у міжнародних спортивних змаганнях для військовослужбовців, поранених під час
бойових дій, – «Іграх нескорених», що
відбудуться в Торонто (Канада) у вересні
цього року. Україна вперше виступить на
спортивному міжнародному турнірі такого формату, тож для успішного дебюту необхідно максимально оптимізувати
склад нашої команди і створити належні умови для підготовки спортсменів. На
початок січня до робочої групи надійшло майже 200 анкет від кандидатів на
участь у змаганнях. Після відбору розпо-

Українські паралімпійці вибороли
19 золотих, 16 срібних та 21 бронзову
нагороду на Кубку світу з лижних гонок і біатлону, який відбувся на Львівщині
Друге місце у командному заліку посіла Німеччина (6 золотих, 4 срібні та 3
бронзові нагороди), третє - Франція (6
золотих та 1 срібна медаль). Загалом, у
змаганнях взяли участь спортсмени з 18
країн.
Справжнім героєм турніру став наш
земляк, представник Тернопільського центру та ДЮСШІ «Інваспорт» Тарас
Радь. Спочатку на різних дистанціях він
завоював дві бронзові нагороди, а зго-

трьох. Однак, ці заміни не повинні змінювати хід
гри.
7. Тільки капітан може розмовляти з
суддею
У регбі тільки капітан може спілкуватися з
суддею. Подібне пропонується ввести і у футболі,
щоб запобігти масовим протистоянням на полі.
8. Ліміт фолів
На думку Марко ван Бастена, потрібно прагнути до більш чистої гри. Тому футболістів слід
обмежити можливістю заробити не більше п'яти
фолів за матч. Ті, хто перевищить цю кількість,
мають вилучатися з поля.
9. Скорочення складів для різних вікових груп
Юнаки або ветерани можуть грати 8 на 8 на полі
менших розмірів. Так гравці зможуть діяти ефективніше і отримувати більше задоволення від гри.
10. Менше матчів у сезоні
Все більше матчів відбувається за сезон, але
потрібно їх кількість скоротити, щоб стало більше якісних зустрічей. Якщо зараз футболісти змушені грати по 75 матчів за сезон, то, на думку ван
Бастена, їх кількість потрібно скоротити до 50
ігор - щоб спортсмени мали час для відновлення
своїх фізичних та моральних кондицій перед літніми міжнародними турнірами.

дом здобув ще й «золото» у біатлоні серед чоловіків у категорії сидячи на дистанції 7,5 км.
У Дубліні закінчив роботу спеціальний самміт Національних антидопінгових організацій (НАДО), на якому обговорили другу частину звіту Макларена про системне державне сприяння використанню допінгу у російському спорті. У світлі наведених фактів лідери національних антидопінгових
організацій більш, як двадцяти країн світу закликали усунути всі російські спортивні організації від участі у міжнародних змаганнях. Крім того, запропоновано оголосити мораторій на проведення
будь-яких міжнародних змагань на території Російської Федерації у майбутньому, а також відмінити проведення вже
призначених міжнародних змагань. Антидопінговий центр України приєднався
до цього звернення.

Український середньоваговик Євген Хитров зазнав першої поразки у своїй професійній кар'єрі – у шостому раунді

він програв технічним нокаутом американцю Імманувелю Аліму. На кону цього
поєдинку стояв пояс WBC Silver, який дає
право битися з чемпіоном світу Геннадієм Головкіним.
Українець у третьому раунді пропустив два сильні удари, які відправили його у нокдаун. Далі Хитров намагався вирівняти поєдинок, проте перевага
була не на його боці. Незважаючи на прикру поразку, Євген подякував своїм прихильникам та пообіцяв викликати свого
кривдника на матч-реванш.

Головний тренер футбольного клубу «Нива» Петро Бадло повідомив, що
команда ось-ось розпочне тренувальний збір, а згодом візьме участь у турнірі пам’яті Ернеста Юста на Львівщині. За його словами, це прекрасна нагода
отримати ігрову практику в період підготовки до сезону. Та головна мета «Ниви»
- повернення у професіонали, зокрема у
Другу лігу. «Цього завдання ніхто не відміняв, тож ми цілеспрямовано рухаємося до мети. Клуб вже подав відповідну заявку для участі у Другій лізі сезону
2017/18. Тож хочу запевнити уболівальників, що усю, необхідну для повернення
на професійну арену, роботу адміністрація і тренерський штаб вже здійснюють»,
- наголосив головний тренер.

Господар
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адзвичайно смачні
цукерки - із сухофруктів.
В їх основі - курага,
родзинки, чорнослив, інжир,
фініки. А горіхи, кокосова
стружка, кукурудзяна крихта,
дрібне насіння, кунжут, льон або
мак нададуть їм справжнього
"магазинного вигляду". перед
приготуванням таких цукерок
ретельно промийте сухофрукти та
видаліть кісточки. Найкраще такі
цукерки зберігати в морозильній
камері (дуже довго), трохи менше
- в холодильнику. зауважте:
міняючи співвідношення
інгредієнтів, можна отримати
безліч найрізноманітніших за
смаком цукерочок. Сміливо
експериментуйте!

Фінікове диво

поТрІБНо: по 70-80 г фініків, чорносливу, родзинок і кураги, 50 г будьяких горіхів, 50 г вівсяних пластівців, 4-5
ст. л. кокосової стружки, какао-порошку
або мигдальної стружки, 1 ст. л. соку лимона.
пригоТУВАННя: подрібнити вівсяні пластівці й кокосову стружку, додати горіхи. Сухофрукти пропустити через м’ясорубку. Все змішати, має утворитися однорідна маса. Додати сік лимона, перемішати, сформувати цукерки. Всередину можна покласти горішок
(наприклад, фундук). Зовні обваляти в
какао-порошку, кокосовій або мигдальній стружці.

Чи існують смачні та корисні цукерки?
Так! І їх можна приготувати самим із
простих та доступних інгредієнтів. Сьогодні в нашій добірці ми розкажемо,
що таке справді корисні для здоров'я
солодощі, які неодмінно сподобаються дорослим і дітям.
Медова спокуса

поТрІБНо: по 100 г сухофруктів
(чорносливу, фініків, кураги) і горіхів
(мигдаль і волоський горіх), 3 ст. л. меду,
1 ч. л. соку лимона, кокосова стружка.
пригоТУВАННя: пропустити через
м'ясорубку сухофрукти та горіхи. У суміш додати мед і сік лимона. Перемішати,
зробити цукерки, зовні обваляти в кокосовій стружці.

Повітряна зваба

поТрІБНо: по 40 г кураги і чорносливу, 15 г пшеничних висівок, по 10 г кукурудзяних пластівців і хлібців ("повітряна пшениця"), 1 ч. л меду.
пригоТУВАННя: подрібнити пластівці, хлібці та висівки. Пропустити через м'ясорубку сухофрукти. Все змішати,
додати мед. Зробити кульки і обваляти в
суміші пластівців і хлібців.

Кокосовий акцент

поТрІБНо: по 200-250 г родзинок,
кураги та чорносливу, 200 г соняшникового насіння, 100 г кокосової стружки,
скибочка лимона.
пригоТУВАННя: у блендері або
м'ясорубці подрібнити сухофрукти й насіння. У суміш додати сік лимона і 50 г кокосової стружки. Все перемішати, зробити цукерки і обваляти в стружці кокоса,
що залишилася.
Спробуйте також приготувати домашні цукерки з інших інгредієнтів.
Вони не менш корисні та смачні!

Цукерки з вівсяних
пластівців

Вибухова суміш

поТрІБНо: по жмені улюблених сухофруктів (фініки, інжир, курага, родзинки, чорнослив), півсклянки волоських
горіхів, трохи подрібнених кукурудзяних
пластівців.
пригоТУВАННя: порізати сухофрукти та горіхи, пропустити через
м'ясорубку. Добре перемішати, сформувати цукерочки і обваляти в кукурудзяних пластівцях.

Банановий рай

поТрІБНо: жменя улюблених сухофруктів, півбанана, 1/4 склянки горіхів, 3
ст. л. вівсяних пластівців, 1 ст. л. насіння
льону.
пригоТУВАННя: подрібнити сухофрукти, вівсяні пластівці, горіхи та насіння. Банан розтовкти в пюре. Все змішати.
Зробити цукерки-кульки, обваляти можна в горіхах або кокосовій стружці.

поТрІБНо: мед - 80 г, молоко - 80 мл,
масло - 80 г, какао-порошок - 2 ст. л., вівсяні пластівці - 270 г, чорнослив - 50 г,
волоські горіхи - 50 г, кориця - 1 ч. л., насіння льону - 1 ч. л., кокосова стружка - 4
ст. л.
пригоТУВАННя: вівсяні пластівці обсмажити на сухій сковорідці до
"рум'яності". Перемолоти остиглі пластівці в кавомолці. У сотейнику змішати
молоко, масло, мед, какао. У миску до вівсяного борошна додати рідку суміш, потім, насіння льону, корицю, подрібнені
горіхи, дрібно нарізаний чорнослив. Все
ретельно перемішати. З утвореною маси
сформувати кульки. Обваляти цукерки
в кокосовій стружці. Поставити в холодильник на 1 год.

Пташине молоко

поТрІБНо: желатин - 2 ст. л., білки
яєчні - 4 шт., вода - 10 ст. л., пудра цукрова - 1 скл., шоколад чорний - 100 г, масло.
пригоТУВАННя: желатин розчинити у воді й залишити на 30 хв. для набухання (краще використовувати металеву форму). Білки охолодити й збити з цукром до стійкості міксером. На невеликому вогні нагріти вже набряклий желатин. У білкову масу акуратно влити желатин, збиваючи міксером. Шоколад розтопити. Форму змастити тоненьким шаром масла, налити розтоплений шоколад
і акуратно розрівняти. Викласти білкову
масу і знову розрівняти. Масу помістити
в холодне місце до застигання. Коли вона
повністю застигне, вийняти з формочки,
нарізати на порції. Цукерочки присипати
стружкою з шоколадки.

Морквяний сюрприз

поТрІБНо: морква - 250 г, молоко 150 г, цукор - 25 г. масло - 20 г, родзинки - 60 г, горіхи волоські - 60 г, кардамон
мелений -1,5 г, молоко сухе - 50 г.
пригоТУВАННя: моркву почистити
й натерти на дрібній тертці (бажано, щоб
виходили дуже тонкі довгі нитки), а потім перекласти в каструлю. Влити туди
молоко, довести до кипіння і 10 хв. тушкувати на повільному вогні з закритою
кришкою. Відкрити кришку, додати масло, цукор, родзинки, дрібно рубані горіхи
і за кілька хвилин до готовності - кардамон. Варити ще 15-20 хв., поки не загусне, випарюючи вологу. Наприкінці вмішати сухе молоко, перемішуючи, щоб не
було грудочок. Викласти на тарілку, при
необхідності відтиснути залишок рідини. Сформувати кульки розміром з волоський горіх, обваляти їх в кокосовій
стружці й помістити ненадовго в холодильник хоча б кілька годин. Їсти охолодженими.

"Баунті"

поТрІБНо: стружка кокосова (біла) 250 г, молоко згущене - 4-5 ст. л., шоколад чорний - 100 г., сметана (чи вершки)
- 1 ст. л.
пригоТУВАННя: кокосову стружку
вимішати ретельно зі згущеним молоком і щільно утрамбувати в форму, простелену кулінарним папером товщиною
1,5-2 см. Помістити в морозилку на 1 годину. Далі вийняти масу з форми, розрізати на прямокутники. Облити зі всіх боків шоколадною глазур’ю і покласти в холодильник на 30 хвилин.

Марципанові цукерки

поТрІБНо: мигдаль - 200 г, пудра цукрова - 125 г, білки яєчні - 1 шт., вишня
сушена, коньяк - 35 г, шоколад - 100 г.
пригоТУВАННя: мигдаль залити окропом на 10 хв., потім воду злити,
мигдаль обдати холодною водою, злити воду, очистити горіхи від лушпиння,
відразу обсушити на рушнику. Очищений і обсушений мигдаль перемолоти в
кавомолці на борошно, змішати з цукровою пудрою, білок злегка спінити виделкою, потрохи додаючи його у мигдалеве
борошно, ретельно перемішувати, поки
маса не стане як пластилін пластична і
однорідна. Готовій марципановій масі
надати форму кулі, загорнути в плівку і
помістити в холодильник на ніч. Вишню
залити коньяком і теж залишити на ніч.
Наступного дня вишню вийняти з коньяку, дати стекти рідині і підсушити на паперовій серветці. Піднос застелити пергаментом, змастити його тонким шаром
олії. Стіл і руки теж змочити трохи олією.
Мигдалеву масу поділити на 2 частини, з
кожної скатати "ковбаску", порізати на
шматочки, злегка приплюснути, в серединку покласти по 2-3 вишні, краї защипнути і скатати кульку. Кульки викласти
на пергамент, помістити в холодильник.
Шоколад розтопити на водяній бані. Цукерки нанизати на зубочистки, вмочити
в шоколад, увіткнути в яблуко, помістити в холодильник, щоб шоколад застиг.
Потім зубочистки акуратно вийняти, цукерки зберігати в холодильнику.

Цукерки-льодяники

поТрІБНо: цукор - 60 г, сік фруктовий - 20 мл, вода - 20 мл, оцет яблучний
- 5 мл.
пригоТУВАННя:
всі
складові
з’єднати в маленькій каструльці, трішки перемішати, щоб цукор намок, і варити на середньому вогні, приблизно 5-7
хв., щоб сироп загуснув. Слідкуйте, щоб
не пригоріло. Наперед приготувати собі
піднос, застелений пекарським папером, можна змастити тонесеньким шаром масла чи олії, але і так добре відстає.
А також палочки-трималочки. Обережно і акуратно, ложкою, виливати на пергамент маленькі кружечки або будь-які
інші форми. Зразу ж вставляти палочки,
застигає швидко. Дати постояти до повного застигання, а тоді можна прикрасити. Колір цукерок залежить від того,
який сік ви оберете.

Äозâіллÿ
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Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного кольору, випуск – 2013 року, пробіг – 13 тисяч кілометрів, у дуже хорошому стані.
Телефон: (096) 612-06-76, (067) 43648-15.
--------------------------Ділянку під забудову 14,7 га, 650 метрів від центральної дороги (с. Біла Тернопільського району, вул. Дорошенка);
Дачу у с. Біла Тернопільського району (на виїзді з Білої в Плотичу з правого
боку другий ряд), 6 сотих. Телефонувати: 0972951366.

Пропоную

Допомога з безробіття
складе 1280 гривень

Із 1 квітня місячна допомога з
безробіття складе
1280 гривень. Про
це повідомив глава Фонду загальнообов’язкового
державного соціального
страхування на випадок безробіття Олексій Мірошниченко, передає УНН. Раніше мінімальною сумою, яку
отримували люди без страхування, було 544
гривні.

Усі види ремонтних робіт: малярні та
штукатурні, євроремонт, будівельні ро27 січня минає 40 днів
боти. Помірні ціни.
відтоді, як передчасно
Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.
--------------------------відійшла у вічність
Виконання декоративних робіт. Авторське декорування та індивідуальний Ягенич Зіна Михайлівна
взірець для погодження фактури і коОсиротіла рольору. Досвід роботи. Гнучкі ціни.
дина, в смутку
Безкоштовна консультація.
всі хто знав і люІнформація за тел. (067) 98-58- бив її.
829.
Вона
була
справжньою берегинею сімейного затишку.
Виростила та виховала двох дітей, дочекалась
онуків. Була доброю господинею удома та незмінною, протягом 31 року, сестрою-господинею в
Почаївському
психоневрологічному
будинку-інтернаті. Мудра жінка, чудовий керівник свого підрозділу, названа мама для 160 підопічних. Вона горіла
яскраво, мов свічка, зігріваючи своїм теплом усіх, хто її оточував. Та згоріла надто швидко…
Пам’ятаємо. Сумуємо. Молимося. Висловлюємо найщиріші співчуття чоловікові Сергію, синові Михайлу та дочці
Зої з родиною. Нехай покійній буде пухом земля, а душі – вічний спокій та Царство Небесне.
зі скорботою в серці адміністрація, профспілковий комітет,
трудовий колектив та підопічні
почаївського психоневрологічного будинку-інтернату.
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Â³òàºìî!

Â³òàºìî!

Дорогеньку нашу маму, наймилішу у світі
бабусю і прабабусю, добру сваху, сестру

Марію Борисівну Кушнірук

із Великих Вікнин Збаразького району

Дорогу люблячу, хорошу
матусю, внучку, доню,
сестричку, братову

із 35- річчям!

з Днем народження
та Днем ангела!

Від душі шлемо вітання
Нашій матушці Тетяні!
Що святкує уродини
У зимову Божу днину!
Хай слова, як квіточки,
Що на вікнах зацвіли,
Принесуть потіх багато
Й закосичать Вашу хату!
Хай Господь додасть Вам сили,
Аби людям Ви служили.
Ангел хай на іменини
Несе щастя щохвилини,
Радістю життя квітчає,
Мудрістю благословляє!
Хай Мати Божа Вас оберігає,
Ісус Христос здоров’я посилає!
З повагою - хористи.

з 55-річним ювілеєм!

ГОРОСКОП
З 25 по 31 січня
Овен

Ви гідно зможете оцінити
дружбу та підтримку впливових
покровителів. А невдовзi й самі
станете пiдтримувати iнших людей. Ваш досвiд стане в пригодi
багатьом колегам i друзям.

Телець

Декому з вас доведеться змiнити мiсце проживання.
Друзi та близькi допоможуть
вирiшити бiльшiсть проблем.
Вiльний час придiлiть фiзичним
вправам.

І теплого сонця – на довгі роки!
Життя хай буде, наче свято,
Дарунки, посмішки, пісні,
Любові й щирості багато
Тобі несуть майбутні дні!
З любов’ю – тато Ростислав,
мама Оксана, сестра Катя і
вся велика родина.

Близнюки

На цьому тижнi вас порадують перші плоди вашої діяльності, прийде загальний успіх і
визнання. Близькі потішать вас
увагою і турботою. У вихідні відпочиньте.

Рак

З діловими партнерами, навпаки, вiдносини значно покращаться. Уникайте сумнiвних оборудок. Приділіть час здоров’ю.

Лев

Відчуватимете натхнення і
приплив нових сил. Сміливо розпочинайте нові справи й втілюйте у життя ваші давні мрії - успіх

Василя Йосиповича Хом’яка
з с. Великі Вікнини на Збаражчині

із золотим ювілеєм!

які щодня несуть гарні новини у домівки своїх односельців, адже працюють листоношами,

Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею – роки-журавлі,
Ось і загорілась 50-а свічка
Вам на ювілейному столі!
Став ангел небесний в цей день охоронцем,
Щоб життя світилося тільки ясним сонцем!
Тож хай доля відмірить ще щастя багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться радістю рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла.
Нехай оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з'являються сльози,
Веселих сто років зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!
З повагою – сім’ї Шведів,
Довгалів та Поліщуків.

з Днем ангела!

Ваше свято – мережка із квітів,
Щирих посмішок, гарних вітань,
Бо жінки, наче сонечко світу,
Наче казка із тихих світань.
Тож хай щастя панує у Вашому домі,
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!
Удачу приносить хай кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина
На многії і благії літа!
З повагою – Катя, Катя, Маруся і Олег.

Â³òàºìî!

Найкращу подругу

Дорогого синочка, доброго брата
Тараса Душко з Великих Вікнин на Збаражчині
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.
Хай удача й здоров’я
не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання,
думки,
Кохання і миру, чистого неба,

Â³òàºìî!

Доброго господаря, гарну людину,
турботливого чоловіка і батька

Двох чудових жінок
Тетяну Шарку з Великих
Вікнин і Тетяну Горошко
з Котюжин Збаразького району,

Â³òàºìî!

з Днем народження!

Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Бажаєм спокою, радості, сили,
Хай доленька буде ласкава і щира!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Бажаєм у щасті прожить до ста літ!
Хай Матір Пречиста завжди помагає
І милість свою на щодень посилає.
Господь хай дарує надію й тепло
На многі літа, на мир і добро!
З любов’ю і повагою - сини Сергійко,
Тимофій та Антонійчик, донечки
Оля та Оксанка, бабуся Катя, мама Оля,
тато Анатолій, брат Віталій та сестра
Надія із сім’ями.

Â³òàºìî!

Â³òàºìî!

Ваш ювілей - не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося
І добре серце не підкориться рокам.
З повагою - дружина Варвара, дочка Мар’яна, син Олександр
з сім’єю, свати, Олена, Тоня з чоловіком, племінник Сергій.

Тетяну Вознюк

матушку Тетяну

Чудового чоловіка, батька, дідуся, мудру, чуйну
людину з добрим серцем

Олександра Захаровича Цісара

Â³òàºìî!

Регента церковного хору храму
св.вмч. Георгія Побідоносця села
Великі Вікнини Збаразького
району, добру, чуйну людину

з 60-річчям!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Ріднесенька наша, вітаємо з святом,
Бажаєм хорошого всього багато.
Хай сонечко щедро Вам світить в віконце,
А лихо усяке повз дім проліта,
Здоров’я міцного і Божої ласки
Сьогодні ми зичим на довгі літа!
Щоб все в Вас було, щоб жили - не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багаті душею, меткі, роботящі,
Живіть нам на радість, бо Ви в нас – найкращі!
З повагою і любов’ю - дочка Оксана, зять Володимир,
онук Михайло з дружиною Юлею і правнук Владислав,
свати Євгеній і Жанна, внуки Катерина
з чоловіком Леонідом, Сергій, Софія, Олег,
сім’я Душко і вся велика родина.

nday.te.ua Êàëåéäîñêîï

Наталю Василівну Крамар з Тернополя
з Днем народження!

Наталочко, бажаємо Тобі завжди залишатися такою, як Ти є: вродливою, доброю, веселою. Здоров’я Тобі міцного, радості, кохання та фінансової стабільності.

Наталочко, щастя Тобі зичимо, ніжності й тепла,
Море щирих друзів, здоров’я і добра.
Хай для Тебе ранки будуть золоті,
Хай цвітуть троянди у Твоїм житті
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Збудуться всі мрії, задуми бажання.
Хай сміється доля, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі,
Нехай Тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає,
Хай Господь Бог тебе благословляє
Та хоронить від всякого зла,
А Ісус Христос здоров’я посилає
На многії та благії літа.
З повагою – сім’я Пшоняків з Тернополя.

Скорпіон

вати отриманням спадщини, новими заробітками. І це лише вдалий початок низки тих подій,
які активно входитимуть у ваше
життя.

на вашому боці. Близькі люди
даруватимуть вам тепло і розуміння.

Діва

Ваша репутація опиниться
під загрозою. Можливі суперечки та конфліктні ситуації.
Однак не піддавайтеся панiцi
та не йдіть на поводу у пліткарів.

Терези

Приймайте виважені, мудрі
рішення. Займіться справами
дітей, візьміть участь у їхньому
житті, розділіть їхнi турботи та
радощі. Можливі зміни в роботі
й у коханні.

На допомогу прийдуть
друзі, їхню підтримку ви
вiдчуватимете постiйно. До
кiнця тижня можуть виникнути
фінансові втрати та непередбачені витрати.

Стрілець

Цей тиждень принесе собою
сімейні хвилювання. Близькi
стануть на ваш бік, а от начальство, навпаки, шукатиме
недолiки у вашiй роботi. Проте
до наступного тижня все владнається на вашу користь.

Козеріг

Цей тиждень може пораду-

Водолій

Це перiод нових можливостей на вашу користь. У стосунках з близькими людьми пануватиме розуміння. Удача на вашому боці, тож сміливо користуйтеся цим.

Риби

У цей час ви не контролюватимете ситуацію. Не варто за
будь-яку ціну бути лiдером, адже
це може обернутися проти вас.

