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Зі святом,
дорогі хлібороби!

До свого професійного свята аграрії Тернопілля підійшли з вагомим
ужинком, величина якого вимірюється рекордним
для нашого краю
обмолотом зернових, зернобобових
та олійних культур у 3,1 млн тонн,
найвищими за всю історію області врожаїв
озимої пшениці, кукурудзи, сої, ріпаку, цукрового буряка, відроджується молочна
галузь і переробка, створюються додаткові робочі місця на селі.
Висловлюємо щиру подяку усім, хто
трудиться на щедрій українській ниві, особливу пошану складаємо власникам земельних паїв, ветеранам хліборобського лану і працівникам соціальної сфери.
Зичимо вам та вашим родинам міцного
здоров’я, щастя, миру, сімейної злагоди,
рясних урожаїв у наступному році. Хай Бог
нам у всьому допомагає.
З повагою –
Микола ПИЛИПІВ,
за дорученням президії
ради обласного об’єднання
сільгосппідприємств

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Шановні краяни!
Дорогі працівники
та пайовики ФГ
«Вікторія-92»!
Щиросердечно
вітаю Вас з
професійним
святом – Днем
працівників
сільського господарства!

В усі часи, як повелося з діда-прадіда, напружена хліборобська праця була і залишається визначальною складовою розвитку держави, запорукою
її процвітання. Ваші працьовиті руки, природна
мудрість, багатий досвід живлять сьогодні українську ниву і село. Спільно ми зуміли закласти надійну основу для того, аби щедро родили наші поля і в
році наступному.
Тож нехай не переводиться селянський рід на
українській землі, а праця відданих їй трударів
буде належно поцінованою. Хай Вам завжди вистачає снаги і здоров’я здійснити усе задумане, а добробут і злагода у родинах спонукають до нових
гарних справ! Божого Вам благословення, миру і
спокою у домівках!
З повагою,
Петро ПЕЛЯК,
голова фермерського господарства
«Вікторія-92» Козівського району,
Заслужений працівник сільського
господарства України.

Дорогі краяни, шановні земляки!
Знову осінь підбиває підсумки нашої спільної праці.
Та не знають спокою хліборобські серця. Один урожай
вже у коморі, в засіках, а наступний вруниться паростками озимини, чекає весни, сонця, вологи, дбайливого догляду. Наші турботи - святі і благородні, вони безперервні, як життя. Саме тому у День працівника сільського господарства щиро вітаю вас, дорогі друзі та колеги, шановні пайовики, усі, хто трудиться на благо рідного краю, зі святом. Хай щедра осінь обдарує Вас плодами, принесе в кожну родину мир і спокій,
достаток і злагоду. Хай ваше життя завжди буде ясним, ниви - рясними, а дощі - вчасними.
З повагою, Антон БІЛИК,
директор ПП «Орендне підприємство «Іванівське»
Теребовлянського району, Заслужений працівник
сільського господарства України, депутат обласної ради.

Фото: скріншот з програми «Слідство. Інфо»

Вітаємо!

Заслуженого працівника сільського господарства України, керівника ФГ «Вікторія-92», людину, залюблену в поле, у дзвінкий пшеничний колос, у запах молодого саду,

Петра Івановича ПЕЛЯКА

з Днем народження!

Плекати хліб, пройтися полем,
Любити землю серцем всім…
Ніде не вчать цього ніколи,
Бо народитись треба з цим!
Світанки лише там стрічати
(Весна надворі, чи жнива),
Де хлібороби, як солдати,
Де піт і праця – не слова.
Тож в день святковий в Україні
Вітання ці від нас прийміть:
Зичимо Вашій всій родині
Ще многа–многа гарних літ!
Хай буде колос ваговитим,
В домівці - щастя, лад в сім’ї,
Земля, турботою зігріта,
Дарує щедрі врожаї!
З повагою, колектив
ФГ «Вікторія-92».

З ювілеєм!

Цими чудовими днями відзначає
свій прекрасний ювілей
вірна, кохана дружина від Бога,
найкраща, найлагідніша, наймиліша
у світі мама і бабуся, вчителька за професією, доброзичлива, щира
Людина - за покликом душі

Ольга Степанівна
КАРАВАНСЬКА.

Тож вітаємо від усього серця з Днем народження! Бажаємо ще
на багато років міцного здоров’я, жіночої чарівності, невтомності,
успіхів у всіх гарних справах, родинного благополуччя!
Мама Оля – це радість, це – щирість, це – розуміння у всьому. Її
доброта не має меж. Її любов – це затишне подвір’я, де завжди тепло і сонячно. Її посмішка – це розмаїття квітів на грядці. Її порада
завжди влучна і така потрібна.
Отож, весняних посмішок, літнього тепла, осінніх
фарб і зимової стійкості характеру! Нехай всі наші
побажання долетять за призначенням і неодмінно здійсняться. Зустрічай, наша рідна, новий день з
радістю, запалом, очікуванням дива. Божого благоблаго
словення, світлої зорі удачі, щастя на многая і благая літ! З прекрасним святом!
Коханий чоловік, вдячні діти, люблячі внуки.

До цих гарних, щирих слів приєднується
і колектив «Нашого ДНЯ».
З роси і води Вам, шановна Ольго Степанівно!
Світліє день від ювілею,
«Бабусю рідна, йди до нас»,
Хоч осінь надворі сумна
І ця любов, і щира вдача
І листям встелені алеї,
Враз зупинили час для Вас.
Та на душі у Вас весна.
Тож хай завжди ще літ багато
Бо все прожите-пережите
У серці квітнуть, мов весна,
Це – не баласт і не тягар
І доброта, як рута-м’ята,
Добром вертає кожне літо,
І ця любов – на всіх одна…
Неначе сонечко з-за хмар.
Від учнів – вдячності рядками
І світлим спомином про мить,
Коли почули вперше: «мамо» Воно ще й дотепер дзвенить.
А згодом знов оте дитяче:

Людям, в яких одне захоплення – робота

По-селянському – мудрі, по-християнському – добрі.
Це – про Антона Івановича Білика, директора ПП «Орендне підприємство
«Іванівське», і його вірну супутницю життя
Софію Юріївну. Шість десятків літ тому
вони приїхали на Тернопільщину, аби не
просто назавжди зріднитися з цим краєм, з
його мешканцями і полем. А й відроджувати
сільське господарство, плекати високі врожаї, нести щирість своїх сердець людям.
Тож у День працівників сільського господарства ми низько вклоняємося Вам, дорогі наші Антоне Івановичу і Софіє Юріївно,
бо для Вас важка селянська праця була і залишається сенсом життя, а робота – найго-

ловнішим захопленням. Хай і надалі рясно
колосяться щедрими врожаями Ваші ниви,
хай втілюються в життя плани, задуми та
сподівання. Хай обходять стороною усілякі негаразди, а Всевишній щедро винагороджує Вас за турботу про інших. Миру,
здоров’я, злагоди! Нових здобутків «Іванівському» і усім, хто творить його історію:
собі - на радість, людям – на добро!
З повагою, колеги, друзі, працівники
підприємства і всі пайовики.
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У Люблінському тижні інновацій

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ

Т

ернопільська
делегація,
очолювана головою
облради Віктором
Овчаруком та головою
ОДА Степаном Барною,
нещодавно побувала у
Польщі. Тернополяни
взяли участь у
Люблінському тижні
інновацій.
– Участь у таких форумах це не лише можливість заявити
про свій край, а й спілкування з
представниками місцевої влади, бізнесу, державних підприємств. А це вже своєрідна промоція області, - зазначає голова

облради Віктор Овчарук. - Про
співпрацю між Люблінським воєводством і Тернопільською областю йдеться вже давно, і вона
є надзвичайно цікавою не тільки з точки зору реалізації спільних проектів, а й для отримання
відповідного досвіду. Таким чином, підписавши тристоронній
протокол про наміри та рамкову угоду між Тернопільськими і
Люблінським музеями, ми перейшли до практичних дій.
Ще одним важливим акцентом перебування тернополян у
Польщі стали відвідини нашою
делегацією Люблінського аеропорту, де польська сторона поді-

лилася досвідом розвитку летовища, залучення інвестицій та
авіакомпаній тощо.
У рамках робочого візиту до
Польщі голова облради Віктор
Овчарук та голова ОДА Степан
Барна разом із Почесним Консулом України в Холмі Станіславом Адамяком відвідали гору,
де, за результатами досліджень
науковців, знаходилася фортеця, збудована Данилом Галицьким. Згодом вона переросла у
місто Холм, яке стало столицею
Галицько-Волинського князівства. Зараз тут проводять археологічні розкопки, що фінансуються польською та укра-

їнською сторонами. Також на
горі розташований собор Різдва
Пресвятої Богородиці, який стоїть на Кафедральній гірці - частині Холмської Княжої гори, на
місці церкви, збудованої князем
Данилом Романовичем у середині 13 століття. За літописами
саме у цьому храмі знаходиться
могила Данила Галицького.
Тут, у Холмі, відбулася зустріч із Почесним Консулом
України в Холмі Станіславом
Адамяком та керівництвом
міста. Під час ділової розмови
йшлося про економічне співробітництво, партнерство Холму
із містами Тернопільщини. Та-

кож польська сторона поділилася досвідом реалізації проектів у гуманітарній сфері. Очільники Тернопілля поклали квіти до пам’ятної дошки Михайлу Грушевському, яка розміщена на будинку, в якому у вересні 1866 року народився визначний український науковець, громадсько-політичний
діяч, голова Центральної Ради
Української Народної Республіки. Також тернополяни вшанували пам’ять Пилипа Пилипчика - голови Ради народних міністрів УНР (1921- 1922 р.р.) в
екзилі та поклали квіти на його
могилу.

І життя в українських політиків та
чиновників вдалося, і старість - у радість

В Україні, судячи з е-декларацій, на багатьох політиків та чиновників «працюють» рідні та близькі. І народ, звісно. Коштують українцям «слуги» зовсім недешево. А ще можна «прихватизувати» тисячі і
мільйони, перебуваючи на посаді…
Підрахували, наприклад, скільки щороку кожен працездатний українець віддає
на утримання президента і його команди. Як повідомляє видання «Слово і Діло»,
51 гривню. Воно, начебто, й не багато. Але
якщо цю суму помножити на число працюючих співвітчизників, то вийдуть доволі
солідні гроші. За даними Держстату, у першому півріччі цього року кількість працюючих громадян у країні становила 16 мільйонів 120 тисяч осіб.
Загальна сума витрат на обслуговування президента і Адміністрації цьогоріч
складе майже 819,9 мільйонів гривень. Зокрема, на забезпечення діяльності Петра
Порошенка і півтори тисячі працівників
АП витратять більше чверті згаданої суми
- 233 мільйони. Тобто, по 14 гривень із працюючого українця. Решту коштів спрямують на утримання та реставрацію державних резиденцій, утримання аеропорту для
вищих посадовців та на поїздки глави держави і працівників його адміністрації.
Так, утримання державних резиденцій в нинішньому році потягне 77 мільйонів гривень. Ремонти -15 мільйонів. Утримання урядового аеропорту - 223 мільйони. Перевезення президента, чиновників
АП та керівників інших державних орга-

Звідки у наших політиків гроші на розкішне життя?
Українці в соцмережах з цього приводу жартують:
у мера Львова Садового - від дружини; в нардепів
Лещенка - від нареченої, в Ляшка - від матері, в
опозиціонера Саакашвілі - від бабусі. Команда
реформаторів, на яку ми так чекали!
нів Україною - 115 мільйонів. А зарубіжні
візити Петра Порошенка коштуватимуть
42 мільйони. Реставрація Маріїнського палацу в Києві - 200 мільйонів.
До речі, про Маріїнський палац. Для
його кращого облаштування закуплять
меблів і підставок під прапор на мільйон
гривень. Держуправління справами оголосило відповідні тендери у системі держзакупівель «ProZorro».
Слід зазначити, у проекті держбюджету на 2018 рік заплановано збільшення витрат на діяльність президента і його Адміністрації до 2,1 мільярда гривень.
А утримання Верховної Ради й депутатського корпусу обходиться кожному
платнику податків понад 70 гривень.
Влітає щороку українцям у копійку
і відпочинок та лікування влади. За підрахунками аналітиків видання «Слово і
Діло», у цьому році кожен працюючий «поофірує» на це зі своєї кишені 45 гривень.
Найбільше вартує медичне обслуговування. У цьому році на здоров’я «слуг народу» витратять 643 мільйони. Це - 40 гри-

вень з гаманця кожного працюючого українця.
Про здоров’я чиновників піклується
більше 3,5 тисяч лікарів та іншого медперсоналу. Послуги владоможцям надають чотири медичні заклади, найбільший із яких
- лікарня «Феофанія». Там обслуговують
33,5 тисячі осіб, включаючи близьку рідню чиновників. У комфортних умовах лікуються: депутати, члени Кабміну і його
секретаріату, співробітники Адміністрації
президента, апарату Верховної Ради та інших державних органів.
На відпочинок представників влади працюючі громадяни віддають близько п’яти гривень. Кошти йдуть на фінансову підтримку санаторіїв та інших оздоровчих закладів. Переважна частина з них
припадає на пансіонати і санаторії з платним проживанням. Їх загальна територія
складає майже 68,1 тисячу квадратів, на
які піде близько 59,3 мільйони бюджетних
гривень.
І дуже добре живуть ті, хто «служив»
народу, а тепер - самі на заслуженому від-

починку. Й ті, що сидять у парламенті з
двома посвідченнями: депутатським та
пенсійним. Щоправда, праця багатьох колишніх і нинішніх депутатів та чиновників не принесла гідних плодів ні державі,
ні людям.
Отже, середні пенсійні виплати народним обранцям, як виявилося, перевищують 15 тисяч гривень. Тобто, вони у сім разів вищі, ніж в електорату й поступаються
розмірами лише суддям на відпочинку, інформує «РБК-Україна».
Згідно з електронними деклараціями, найбільшу пенсію серед «слуг народу»
має депутат VIII скликання від «Опоблоку», екс-суддя Василь Німченко - торік він
отримав 282 тисячі гривень. Тобто, 23 тисячі щомісяця.
В іншого «опоблоківця» Юлія Йоффе минулорічна пенсія склала 163 тисячі 372 гривні. У ще одного депутата«опоблоківця» Юхима Звягільського
- 168218 гривень.
Нардеп від «Блоку Петра Порошенка»
Анатолій Матвієнко минулого року отримав 77764 гривень пенсії плюс 89244 гривні соціальної виплати. Пенсія іншого народного обранця від «БПП» Віктора Короля склала 203 тисячі 859 гривень.
І життя в наших політиків та чиновників вдалося, і старість - у радість.
Ольга ЧОРНА.
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Олег ШУПЛЯК:
ШУПЛЯК:
«Мистецтво повинне
дивувати»
Художник з Бережан створює незвичайні
скульптури, що оживають на очах

О

лег Шупляк вже давно
відомий не лише в Україні, а
й за її межами. Його роботами
захоплюються як у європейських
країнах, так і в Японії та Кореї.
Особливу популярність художнику
принесли картини з подвійним
і навіть потрійним змістом – так
звані «двовзори». Однак митець
не зупиняється на досягнутому і
постійно експериментує, шукає
нові форми для своїх творчих
задумів. Віднедавна у доробку
Олега Шупляка з’явилося близько
десятка унікальних скульптур
- оптичних ілюзій. Коли проходиш
повз них, здається, що зображення
рухається. Такі мистецькі об’єкти
могли б стати окрасою парків
і скверів, переконаний автор,
і є хорошою альтернативою
традиційним монументам, якими
вже перенасичені наші міста.

«Хочу змінити уявлення
людей про пам’ятники»

О

тож, аби побачити на власні очі
живі скульптури Олега Шупляка, вирушаємо у Бережани. Старовинне і мальовниче містечко відразу ж
налаштовує на мистецький лад. Пан Олег
радо зустрічає гостей. У нього святковий
день – друзі прийшли його вітати з отриманням звання «Заслужений художник
України». Найперше, показує свої нові роботи. І справді, зображення на картинах і
скульптурах ніби оживають на очах - політ
птахів, гра бандуриста, мерехтіння свічки… Ідея дивує і зацікавлює. Відразу ж
з’являється думка: «От би таке встановити
у нашому місті».
Я давно хотів спробувати, як це
буде працювати на практиці, - розповідає
Олег Шупляк. - І ось, дійшли руки.. Вирішив застосувати у скульптурі ефект "мотографа" - це старовинна технологія, яка
стояла у витоках кінематографу, і полягає
в зміні кількох кадрів повз решітку. Але
цей ефект спрацьовує тільки тоді, коли рухати площини вручну або з допомогою різних механічних пристосувань. У моєму випадку арт-об'єкти - скульптури, картини
- статичні, а чотирикадрова циклічна ані-

мація працює за рахунок руху глядача повз
об'єкт або в напрямку об'єкту.
асу на розрахунки та виготовлення макетів пішло чимало, але
результатом автор задоволений.
Запевняє, якщо виготовити об'єкти з металу, його можна встановити будь-де як паркову скульптуру. Також це буде ефектно
працювати, наприклад, на вітринах магазинів, оскільки арт-витвори можна наклеїти на скло. А ще цікаво буде, якщо їх встановити перед ескалатором у торговому
центрі чи метро. Тоді люди рухатимуться
і спостерігатимуть за рухомим зображенням.
- Я не опирався на чийсь приклад, а
придумав технологію сам, - каже митець.
- Головне, зрозуміти принцип, завдяки
якому зображення стає рухомим. Було чимало невдалих спроб - сантиметр вправосантиметр вліво, і не буде видно точної
картинки. Часу на втілення цієї ідеї довелося витратити чимало, але результатом
я задоволений.
У колекції Олега Шупляка близько десятка таких скульптур. А от задумів дуже
багато. Макети зроблені з картону, але
якщо виготовити такі об'єкти з металу,
то їх можна встановити будь-де як паркову скульптуру, каже митець. Труба, металева арматура, круги від болгарки і зварювальний апарат – ось і все, що потрібно для
створення такої живої скульптури. Ця ідея
не потребує значних затрат, але однозначно зацікавить людей. Якщо є готовий шаблон, її можна виготовити за декілька днів.
Живі скульптури – це ніби продовження теми оптичних ілюзій, якою захоплюється художник ще з 90-х років. А також спроба змінити уявлення людей про
пам’ятники.
- Я дуже хотів розвіяти стереотип про
те, що пам’ятники – це обов’язково повинні

Ч

бути постаменти та бронзова статуя, - каже
Олег Шупляк. - Найгірше, що ці монументи
дуже часто схожі на надгробні пам’ятники
і поступово міське середовище перетворюється в цвинтар. Така ситуація виникла
через дві причини: бідність і невігластво.
Зокрема, влада та суспільство надають перевагу максимально дешевому проекту. А
за безцінь майстри-професіонали працювати не готові, а роблять все хлопці, які займаються надгробками. Виникає замкнуте коло: автори-аматори мимоволі несуть
цвинтарну естетику в місто і ці об'єкти не
лише підсвідомо формують в людей поганий смак. Найгірше, що і жителі міст, а особливо діти, які бачать це змалку, сприймають гранітні меморіальні таблиці могильного типу за норму. Своїми скульптурами я
хочу показати, що пам'ятники повинні дивувати, а не перетворювати місто на цвинтар.
Один з таких прикладів – скульптура, присвячена Голодомору. Полум’я свічки символізує пам'ять про трагедію українського народу, яку неможливо загасити
вітром часу. Візуально виглядає, коли рухаєшся повз це творіння, що свічка постійно
тріпотить на вітрі.
Олег Шупляк не знає, чи у світі є схожі
до його скульптур і чи застосовував хтось
цю ідею до нього. Поки що він не знайшов
аналогів. Митець каже, що він готовий до
співпраці з усіма, хто зацікавиться його
роботами, і буде радий, якщо його скульптури з'являться у парках серед природи.
Адже там вони виглядатимуть найефектніше.

Нарешті – заслужений!

О

лег Шупляк дуже цікава і багатогранна особистість. У розмові
митець зізнається, на творчість
його надихає все нове і незвичне, а ще відгуки людей на його роботи. Завжди поряд

і у всьому допомагає художнику його дружина Галина. Жінка каже, найважливіше
не зашкодити творчому процесу і моменту
народження ідеї.
- Коли триває сам процес творення, ніколи не запитую, що це буде, - додає вона. –
Вже переконалася за роки життя разом, що
художнику дуже важко відповісти, яким
буде результат. Він сам ще до кінця цього
не знає. Роботи чоловіка завжди мене вражають. Інколи дивуюся, як можна придумати ще щось нове. Але йому це вдається.
Олег Шупляк і справді постійно перебуває в творчому пошуку і наполегливо
працює над втіленням своїх задумів.
- Мистецтво повинне дивувати, відкривати щось нове, вражати людей, зачіпати
струни душі, - переконаний він . - А ще для
мене важливо популяризувати українську
культуру, наш колорит, природу.
митця є алюзія на чорний квадрат Малевича, але особлива –
українська.
- У Малевича чорний квадрат – це кінцева зупинка, крайня точка, після якої вже
не варто нічого робити, вже немає шляхів
для розвитку, - каже пан Олег. – Мій чорний
квадрат – це українська зоряна земля. Рілля, яка навпаки символізує розвиток, народження нового життя. Тут буде колоситися нива, далі збиратимуть урожай і життя триватиме далі. І так буде продовжуватися безкінечно. Це моя філософія творчості.
До слова, нещодавно з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
президент Петро Порошенка нагородив
Олега Шупляка званням «Заслужений
художник України». «Наш ДЕНЬ» вітає
пана Олега з цією подією. Щиро зичимо
натхнення та наснаги
у творчості і втілення
в життя ще багатьох
неординарних задумів
та ідей.

У

Юлія ТОМЧИШИН.
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Здоров'я

У Тернополі відбудеться
свято «ранніх пташок»
У місті вже вдруге відзначатимуть
Міжнародний день передчасно народженої дитини

М

алюків, які
з’явилися на
світ передчасно,
називають
«нетерплячки»,
ранні пташки або
«поспішайки».
З перших хвилин вони потребують особливого догляду і турботи. Раніше терміну народжується приблизно
кожне десяте немовля. У світі
– це понад 15 мільйонів дітей
на рік. На Тернопіллі – близько трьох сотень. 17-го листопада – міжнародний день передчасно народжених дітей.
Це свято вже чотири роки відзначають в Україні і вдруге у
Тернополі.
Отож, у п’ятницю, 17 листопада, родини зі всієї області, де завчасно народились дітки, зберуться разом на «Святі малюка». Для них така зустріч – це можливість поділиРозпочнеться святкувантися радістю, досвідом, під- ринатального центру «Мати і
дитина»,
які
допомогли
їм
виня
о 12.00 у дитячому клубі
тримати одне одного і подябороти
шанс
на
життя.
«Мадагаскар»,
що в ТРЦ «Покувати лікарям обласного пе-

доляни». О 15.00 навпроти
клубу відкриють фотовиставку «Діти, врятовані любов’ю».
- Програма цьогорічного святкування досить насичена, - розповідає завідуюча
відділення інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру «Мати і дитина» Неля Скубенко. - В рамках святкування з 18.00 буде
підсвічений фіолетовим кольором наш драматичний театр, а колектив перинатального центру разом з батьками
і дітлахами випустить у повітря білі кульки. Цей флешмоб
має на меті привернути увагу
до проблем передчасно народжених дітей. Подібні заходи
цьогоріч відбудуться практично у всіх містах України.
У столиці фіолетовим сяятиме Софія Київська, а у Львові
– театр ім. М. Заньковецької.
До слова, на даний час у
відділенні інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру «Мати і ди-

ЛІКАРІ ЗАРОБЛЯТИМУТЬ
ВІД 8,5 ДО 20 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Медична реформа таки стартує
в області з наступного року

Електронний реєстр пацієнтів, договір
з сімейним лікарем і високі зарплати для
медиків – реформатори вкотре обіцяють,
що система охорони здоров’я таки стане ефективнішою і гроші тепер виділятимуть саме на людей, а не ліжкомісця. Отож
із нового року слоган «жити по-новому»
мав би стати реальністю для медичної галузі. Щоправда, зміниться не лише форма
фінансування, а й відносини з лікарями.
Якщо пацієнт укладе договір із сімейним
лікарем, то наполовину ділитиме з ним
відповідальність за стан свого здоров’я. І

коли пропустить плановий профілактичний огляд, то у разі недуги оплачуватиме
лікування самотужки.
З початку 2018 року відбуватиметься подвійне фінансування медичної галузі: за рахунок медичної субвенції та Національної служби здоров’я. У той же час діюча система охорони здоров’я не припинятиме своєї роботи. Реформування галузі та
перепрофілювання лікувальних закладів
здійснюватимуться паралельно.
- Тернопільська область чи не перша
в Україні, у якій практично вже сформо-

вана електронна база пацієнтів, - зазначає заступник голови Тернопільської ОДА
Юрій Юрик. - Орієнтовно до 4 грудня її
планують повністю завершити і тоді побачать реальну картину кількості населення у зоні обслуговування того чи іншого округу.
Для Тернопільської області з державного бюджету передбачено 178 мільйонів
гривень на розвиток первинної ланки медичної допомоги. Їх витратять на закупівлю нових машин, обладнання, амбулаторії
Серед плюсів впровадження медичної реформи - забезпечення кожного сімейного лікаря комп’ютером та доступом
до інтернету. А також зростання заробітної плати — медики отримуватимуть від
8500 до 20 000 грн.
- Сімейний лікар отримуватиме за одного пацієнта на рік від від 274 грн до 374
грн, - розповідає начальник управління
охорони здоров’я облдержадміністрації
Володимир Богайчук. — Найбільшу компенсацію отримуватимуть лікарі, які будуть укладати договір з людьми пенсійного віку та пацієнтами з хронічними захворюваннями, адже на таких пацієнтів буде
найбільше навантаження. Менш оплачувані будуть діти та молоді люди 15-35 років. До речі, зарплата лікарів, які будуть
оформлені підприємцями, буде більша, і
стартуватиме від 12 тисяч гривень.
На сайті управління охорони здоров’я
функціонує електронна система, в якій
пацієнт може ознайомитися з усіма сі-

тина» перебуває четверо діток. З початку року їх поступило 209. За словами завідуючої відділенням Нелі Скубенко, увага до проблеми передчасно народжених діток
дає свої плоди. Цьогоріч відділення отримало найбільшу
за останні десять років допомогу від меценатів.
- Зокрема, нам подарувати два апарати Неопафф, які
допомагають дітям зробити перший подих , - розповідає лікар. – Один встановимо
в операційній, а інший у родильному залі. Також завдяки благодійникам ми отримали шість нових датчиків, які
допомагають стежити за важливими функціями організму
діток. А ще закупили нові позиціонери і накидки для захисту очей дітей від надмірного світла. Для нас така підтримка дуже важлива, адже
від цього залежить життя і
здоров’я наших малюків.
Юля ТОМЧИШИН.

мейними лікарями, зокрема, у Тернопільській області. Кожен має право обрати собі
будь-якого лікаря. Зробити це потрібно до
1 вересня 2018 року. У свою чергу, медичний фахівець може укласти угоди близько
з 2-ма тисячами пацієнтів. Коли буде укладений договір, дані пацієнта перенесуть у
так званий «зелений» реєстр. Натомість до
«червоного», що наразі створюється, реєструють мешканців зони обслуговування
округу чи окремого сімейного лікаря.
Розмір оплати за певний вид медичних послуг та забезпечення лікарськими
засобами затвердить Кабмін. Діятиме єдиний тариф, розроблений для всієї України.
Страхові гарантії щодо оплати медичних
послуг бере на себе держава.
Посадовці обіцяють: закривати районні лікарні ніхто не буде. Насамперед аналізватимуть ситуацію у галузі завдяки створенню електронного реєстру пацієнтів. Також про кількість і межі госпітальних округів говорити зарано, адже зараз найважливіше - реформа первинної ланки.
- Наразі триває процес створення семи
Госпітальних рад, - розповідає голова облсної ради Віктор Овчарук. - До них увійдуть професійні медичні фахівці, які визначатимуть потреби того чи іншого госпітального округу в наданні медичної послуги, а також стратегічний напрямок свого округу, зазначив голова обласної ради
Віктор Овчарук. У той же час на теренах
області створюватиметься й Центр громадського здоров’я, що працюватиме виключно з метою профілактики захворювань. Загалом впровадження реформи дасть можливість не лише покращити якість надання лікарських послуг пацієнтам, а
й зупинити міграцію кваліфікованих медичних
фахівців за кордон.

Юля ТОМЧИШИН.
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У ТНЕУ побували науковці
Технічного університету Хубею
Ректор ТНЕУ, доктор економічних наук, професор Андрій Ігорович
Крисоватий зустрівся з представниками делегації Технічного
університету Хубею (Ухань, Китай).
До Тернопільського національного
економічного університету завітали:
декан Школи комп’ютерних наук Технічного університету Хубею Ванг Чуньжі (Wang Chunzhi) та науковці Школи Йе Жівей (Ye Zhiwei), Чен Хонгвей
(Chen Hongwei), Чжан Цяпанг (Zhang
Zipang), Су Цзюнь (Su Jun), Ліу Вейм (Liu
Weim).
До участі у зустрічі долучилися науковці університету: Анатолій Олексійович Саченко, Світлана Іванівна Саченко, Василь Васильович Яцків, Наталія
Георгіївна Яцків, Володимир Володимирович Кочан, Павло Євгенович Биковий.
Зустріч відбулася у рамках виконання підписаного Меморандуму про
наміри між Науково-дослідним інститутом інтелектуальних комп’ютерних
систем Тернопільського національно-

го економічного університету та Школою комп’ютерних наук Технічного університету Хубею. Науковці працюють у
сфері освіти та досліджень, що має на
меті обмін інформацією, необхідною
для навчально-дослідницької діяль-

ності, обмін викладачами, дослідниками і студентами.
Ректор ТНЕУ запросив на навчання за англомовною програмою до тернопільського вищого навчального закладу молодих людей з Китаю. А та-

кож розповів про плани щодо відкриття Центру китайської культури, де науковці та студенти матимуть можливість вивчати освітні традиції, ознайомитися з науковими досягненнями, новаціями у сфері ІТ країни-партнера.

обіцяв відвідати прем’єру. Впродовж вистави звучатиме музика гурту "Друга
ріка".
- Друга назва цієї п’єси – "Ніжність", каже В’ячеслав Жила. - Все зводиться до
того, що ми говоримо про любов до жінки. Інша справа, що сюжет інтригуючий,
з детективним забарвленням і комічними ситуаціями. Про взаємини чоловіка та
жінки говориться з іронією. Власне, проблеми стосунків ми і будемо розбирати у виставі. Це драматургія високого ґатунку, гарний переклад Іранця, вперше в
Україні ми здійснюємо постановку саме
в Тернополі. Завдяки особистим контактам матимемо музичне оформлення з
піснями гурту "Друга ріка". Її лідер Валерій Харчишин особисто дозолив нам використовувати їхню музику, тож персонажі співатимуть саме їхні твори.
У театрі кажуть, що як тільки роз-

містили в "Фейсбуці" афішу з анонсом
прем’єри, на якому актори стоять без
штанів, одразу з’явилися критичні відгуки.
- Наша трупа не зверталася до такої
відвертої драматургії, але намагається
йти в ногу з часом, якщо ми будемо відставати, то залишимось у минулому, розповідає режисер. - Постер наш, який
ми виставили, говорить про те, що у виставі буде стриптиз душі чоловіка. Хлопці будуть роздягати свої душі.
У виставі зіграють заслужені артисти України Олександр Папуша та Андрій Малінович, актори Євген Лацік, Роман Демчук, Максим Попович, Сергій Бачик та Ігор Наконечний. Персонажі різні, кожен – зі своєю любовною інтригою.
П’єса буде змушувати мислити, відкривати для себе нове у стосунках, які є неоднозначними й дуже знайомим кожному

з нас, обіцяють у театрі.
- У п’єсі доноситься до глядача, чому
чоловіки саме такі, - розповідає Андрій
Малінович. – Вистава захопила і всіх нас.
Ми можемо сидіти ночами. У вихідний
проводимо по дві репетиції. З глядачами
ми будемо шукати відповідь на запитання, чи правда, що чоловік і жінка – дві половинки одного яблука. Спробуємо "розкусити" це впродовж двох із половиною
годин, поки триватиме постановка.
Квитки на прем’єру, яка відбудеться 19 листопада, вже майже розкупили.
Проте постановка йтиме ще 22, 23 та 26
листопада, тож побачити, про що говорять чоловіки за відсутності жінок, зможуть всі
охочі.

У Тернополі розкажуть, про що
говорять чоловіки за відсутності жінок

- Історія про любов з детективним забарвленням, - так розповідає про свою нову виставу режисерпостановник В’ячеслав Жила.
Відвертою комедією "Гормон кохання, або Тестостерон" дивуватимуть глядачів тернопільські актори. Прем’єра вистави із позначкою "18+" відбудеться вже
цієї неділі у стінах обласного академічного драмтеатру імені Тараса Шевченка.
Все починається з весілля, яке відбувається без нареченої. На сцені тільки сім акторів – сім чоловіків, які розбиратимуть образ жінки, її характер на мікроелементи, каже режисер. Вистава за
п’єсою польського драматурга Анжея Сарамоновіча – одна з улюблених в європейських театрах. Тернополяни побачать її першими в Україні в українському перекладі відомого поета, прозаїка
та драматурга Олександра Ірванця, який

Антоніна БРИК.
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Жителеві Бучаччини,
що збив на смерть
односельця, інші водії
порадили втекти з місця аварії

П

рацівники Бучацького відділення поліції
встановили особу, причетну до ДТП, в якій 12
листопада загинув чоловік. Його збило авто в селі
Трибухівці, неподалік цвинтаря. Загиблий - місцевий
житель, 1984 року народження. Свідки кажуть, що того
дня бачили його у стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці, зібравши деталі від автомобіля-втікача, почали розшукувати причетних до автопригоди. На допомогу бучацьким поліцейським начальник ГУНП Олександр Богомол скерував групу оперативників на чолі з т.в.о. начальника управління превентивної діяльності Олександра Розпутнього.
За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника
Бучацького відділення поліції Івана Простого, правоохоронці
вийшли на слід втікача менше, ніж за добу. Допомогли встановити особу водія небайдужі місцеві мешканці та камери відеоспостережень, встановлені в селі. Винуватець трагедії - житель села
Трибухівці, 1988 року народження. Чоловік у скоєному зізнався.
І розповів, що спершу зупинився біля чоловіка, який потрапив
йому під колеса, і хотів викликати «швидку». Проте неподалік
нього зупинилося ще дві автівки й водії порадили тікати, аби не
мати проблем. Переляканий чоловік так і вчинив.
Водій працює автотехніком, тому до приїзду правоохоронців
повністю відремонтував пошкоджений «Volkswagen Caddy».
Триває слідство. Винуватець відповідатиме перед законом,
відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін
до трьох років або без такого.

Лихі 90-і
повертаються?
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листопада о пів
на першу ночі до
чергової частини
Тернопільського відділу
поліції звернулася 18-річна
тернополянка і повідомила,
що в під’їзді її будинку, що на
вулиці Шпитальній, на неї напав
невідомий чоловік. Погрожуючи
пістолетом, він викрав у
потерпілої сумочку з особистими
речами, повідомили в обласній
поліції.
Правоохоронці встановили, що зловмисник, аби налякати жертву, не лише
погрожував їй насильством та застосуванням зброї, а й вистрелив з пістолета.
Під час огляду вилучено предмет, схожий
на гільзу газового набою з маркуванням
«Терен-3» 9 мм.
Зі слів потерпілої, нападник - віком 3040 років, зростом приблизно 175-180 см,
середньої статури, обличчя кругле, брови
світлі, ніс малий, кирпатий, можливо - лівша. Був одягнений у куртку чорного кольору, чорну класичну шапку із загином,
темні штани, можливо, джинси.
Поліцейські розшукують зловмисника.
Цей випадок, наче «привіт» із 1990-х
років, які за бандитизм, розбої та злочинність нарекли «лихими».
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Надзвичайні новини

Гастролерка з Київщини
залишила кримінальний
шлейф в нашій області

32-річна жителька
села Чубинське Бориспільського району Київської області відзначилася не лише на Тернопільщині. Гастролерка обдурювала людей
по всій Україні, видаючи себе то співробітницею газової служби
чи інших комунальних
підприємств, то знавцем магії. Промишляючи шахрайствами, крадіжками, зловмисниця обдурила десятки, а може й сотні людей,
повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Вийти на слід та затримати лиходійку вдалося поліцейським Чернівців. Підозрюваній за
вчинення серії злочинів обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Тернопільські правоохоронці мають чимало запитань
до затриманої, адже на території нашої області зловмисниця причетна щонайменше до двох
фактів шахрайств та крадіжки.
Як повідомив старший оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП в області Іван Заверуха, минулого року жертвами зло-

вмисниці стали тернополянка та жителька Козівського району. Обох потерпілих лиходійка спочатку залякала поробами, а потім взялася «відробляти» гроші та золото. 21-річна
жителька обласного центру в
результаті спілкування з пройдисвіткою втратила золоті вироби на суму сім тисяч гривень,
а козівчанка віддала вісім тисяч
євро.
У вересні цього року гастролерка знову навідалася до Тернополя. До квартири місцевих пенсіонерів зайшла, представившись співробітницею «Тернопільгазу». З нею
була спільниця, особу якої поліцейські встановлюють.
Зловмисниці розповідали пенсіонерам про
перерахунок оплати за газ, мовляв, ви переплатили значну суму, тому скажіть номер банківської картки і ми вам повернемо кошти. Заморочивши голови людям похилого віку, зловмисниці викрали з їх помешкання п’ять тисяч гривень.
Уважно придивіться до фото. Якщо ви стали жертвою цієї жінки, телефонуйте у Тернополі: (0352) 27-11-70, 27-11-71, (067) 259 15
18 або 102.

У Тернополі вітчим підрізав прийомну доньку
Кожної зміни патрульні поліцейські Тернополя отримують виклики про сімейне насилля. Днями о четвертій
годині ранку на спецлінію «102» зателефонувала жителька вулиці Героїв Крут. І розповіла, що вітчим наніс їй тілесні ушкодження, повідомили у патрульній поліції Тернополя.

Школярка, аби привернути увагу хлопця,
порізала себе розбитою пляшкою,
а потім кинулася під машину

Аби привернути до себе увагу
хлопця, неповнолітня жителька Кременецького району нанесла собі травми спершу битою пляшкою, а пізніше кинулася під колеса автомобіля.
На щастя, ушкодження у 15-річної дівчини не суттєві, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської
області.
За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Збаразького відділення поліції Володимира
Гарасиміва, потерпіла разом зі своїм 17-річним хлопцем відпочивали
у її бабусі. Близько опівночі до юнака зателефонували друзі й покликали на природу. Пара викликала таксі і поїхала. Там вони та ще двоє міс-

Краяни підтримали армію
на 153,2 мільйони

На момент приїзду патрульних вітчим був удома, а заявниця втекла до сусідів. Їй викликали швидку, оскільки
вона мала поріз на шиї. Сварка, за словами потерпілої, виникла на побутовому ґрунті.
Охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу
для з’ясування обставин.

У січні-жовтні від платників Тернопільщини надійшло до бюджету 153,2
мільйони гривень військового збору. Це складає 109 відсотків прогнозного показника.
Порівняно з десятьма місяцями минулого року, сплата зросла на 42,3
мільйони.
Слід нагадати, ставка збору становить 1,5 відсотків доходів, що підлягають оподаткуванню.
Сплата військового збору - це посильний внесок кожного громадянина
для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру
в нашій державі.
Відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області.

цевих жителів розпивали спиртні напої - пиво та віскі. Між хлопцями виник конфлікт через ревнощі. Товариш
дівчини образився на подругу і зателефонував сестрі, аби та забрала його
додому. Сестра приїхала зі знайомою
і вони почали з’ясовувати стосунки з
винуватицею конфлікту, а потім ще
й побили її. Після цього сестра з подругою поїхали. Хлопець повертатися
відмовився.
Неповнолітня намагалася помиритися з другом і всіляко привертала
його увагу. Хлопець не реагував, тому
дівчина, розбивши пляшку з-під пива,
нанесла склом собі поранення в область лівого передпліччя, пошкодивши при цьому вени. Після цього ком-

панія вирішила йти додому. Дорогою
дівчина й далі зверталася до товариша, але марно. Тоді закохана школярка
кинулася під колеса автомобіля, який
проїжджав мимо. Благо, автівка рухалася з малою швидкістю, тому травми
кременчанка отримала незначні.
На місце події викликали правоохоронців та бригаду екстреної медичної допомоги. У потерпілої - забій тазу,
передпліччя та пошкодження руки
пляшкою.
Вирішується питання про притягнення до адмінвідповідальності батьків неповнолітніх за ч.1 ст.184 КУпАП
та двох повнолітніх, які розпивали алкогольні напої із неповнолітніми за
ст.180 КУпА.

Виплата коштів «самозайнятим»:
чи показувати їх у розрахунку №1ДФ?

У Тернопільській ОДПІ надали роз’яснення
щодо нюансів заповнення податкового розрахунку за формою №1ДФ.
Так, відповідно до Податкового кодексу,
особи, які мають статус податкових агентів,
зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізосіб, і сум утриманого з них з податку до податкової інспекції за

місцем свого розташування.
Тобто у разі нарахування (виплати) доходів
податковий агент повинен відобразити у податковому розрахунку за формою №1ДФ такі
виплачені доходи на користь усіх платників, у
тому числі виплачені на користь самозайнятих
осіб.
Консультації - у Центрі обслуговування платників, телефон для довідок:
43-46-10.

Люди
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92-річний фронтовик Трохим БАК:

«Навіть запеклий атеїст на
війні вірив у Всевишнього...»

У селі Борщівка на Лановеччині живе один із небагатьох ветеранів,
який двічі зустрічав перемогу в Другій світовій війні

М

инув час, коли біля
монументів загиблим
у сорокових роках
минулого століття воїнам
майже стройовими рядами
вишиковувались ветеранифронтовики. У багатьох селах їх
залишились одиниці. Наприклад,
у селі Борсуки немає жодного
в живих. У сусідній Борщівці
на фронт мобілізували 244
чоловіків, а повернулися додому
лише 119. Важкі бої, виснаження
через недоїдання, фізичні та
моральні рани, а в мирний
час надлюдська селянська
праця далися взнаки. Сьогодні
у Борщівці живе лише один,
92-річний фронтовик Трохим
Адамович Бак. Незважаючи на
похилий вік, чоловік має добру
пам'ять і радіє життю.

Потрапив до того
ж командира, що
і його батько

У березні 1944 року, отримавши разом зі своїми земляками повістки, майбутній солдат пішки з міста Ланівці
добрався до Ямполя на Хмельниччині, а вже через два тижні потяг з новобранцями рушив до Підмосков’я. Дорогою ешелон зупинився на залізничній станції Крути Чернігівської області. Борщів’яни ще підлітками знали про
героїзм студентів-гімназистів у цій місцевості, які полягли в нерівному бою
у січні 1918 року. Їм про це розповідали колишні воїни УНР. На цій, окропленій кров’ю землі, здебільшого вихідці із
Західної України, віддали героям Крут
шану, помолились.
Потрапив Трохим Адамович разом з
кількома земляками у кавалерійську дивізію під командуванням колишнього
царського генерала Преображенського.
Пізніше виявилось, що під керівництвом
цього генерала воював у Першій світовій
війні і його батько, Адам Гнатович.
До коней солдату не звикати, адже
сільським хлопчиною з ними працював у господарстві. Та й дещо з військової підготовки знав, тому що за панської
Польщі сільських підлітків навчав колишній сотник петлюрівського війська,
житель села Борсуки Оксентій Хом’як.
Однак війна, яку показують у фільмах,
не завжди збігається з дійсністю. Інколи прибулим на фронт випадала одна
гвинтівка на трьох. Зброю доводилося
здобувати в бою.
Найгірше на війні - це страх,
який паралізує думки, рухи, - згадує ветеран. – Він ходить поряд з тобою чор-

ною тінню, та ще й показує на злякані
обличчя побратимів.
Такі найчастіше не виживали, необачно гинучи. Трохим Адамович із селянською впертістю силою волі перемагав цей страх, звертаючись в думці з молитвою до Бога.
- Я впевнений, що навіть запеклий
атеїст на війні вірив у Всевишнього, розповідає чоловік. – Навколо все хоче
тебе вбити, а ти живий. Хіба це не Божа
поміч?

Взяв у полон
трьох німців

Ворожі кулі його не обминали. Контузію від вибуху ворожого снаряда
одержав у місті Дебрецен на території
Угорщини. Під час битви вибухнув ворожий снаряд, і Трохима Адамовича накрила купа землі. Друге і третє поранення наздогнало у тодішній Чехословакії.
Згадує ветеран і про умови життя в окопах. Допомагали союзники: привозили
американські консерви, забезпечували англійськими автомашинами, медикаментами. Солдати перемагали голод,
холод, долали землю і води, в’язкі болота різних країн. Не раз ветеран потрапляв в ситуацію, яку можна назвати сміливим вчинком. Одного разу перед початком бою зник зв'язок між батальйонами. Командир наказав лише йому одному віднайти пошкодження. На колінах, темної ночі повз в гущавині лісу сотні метрів. Знайшовши обірваний дріт,
помітив у кущах трьох німців. Не роз-

губився й не втік, а під дулом автомата
змусив їх здатися.
Трохим Адамович у Другій світовій зустрічав Перемогу у 1945-му двічі.
Першу в Празі – 9 травня, Другу – у вересні на Далекому Сході. Адже з Праги
ешелони з військовими рушили в Забайкалля. Продовжувалась війна з Японією. В місті Абакан, вже сержантом, навчався на курсах військових автомеханіків, далі служив на аеродромі в Уссурійському краї. Пізніше 40 днів потягом їхали у місто Батор у Монголії, 70 кілометрів пішки пройшли по корейській землі. Їхнім основним завданням була охорона військових об’єктів. Демобілізували Трохима Адамовича у вересні 1950
року. За сім років військової служби він
отримав більше десятка нагород. Має
орден Слави ІІІ ступеня, медалі «За відвагу», «За Перемогу над Німеччиною І
ступеня», «За Перемогу над Японією»,
«За визволення Кореї», яку особисто
вручав голова Тимчасового уряду цієї
країни Кім-Ін-Сен, пізніше обраний Президентом, а у 1999 році від незалежної
України «Орден За Мужність» та ще інші
подяки та грамоти.
У мирний час фронтовик 15 років
орав, сіяв, працюючи трактористом.
Трохим Адамович був активним читачем у бібліотеці села. Багато разів перечитував Шевченкового Кобзаря, зачитувався творами українських письменників, особливо забутих і заборонених у
радянські часи. Він глибоко віруюча людина. Парафіяни 30 років поспіль обира-

ли його старостою місцевого храму. Особливою гордістю для Трохима Адамовича є нова, у 2007 році збудована, церква
Різдва Пресвятої Богородиці. На урочисте відкриття святині прибув сам митрополит УПЦ КП Філарет та інші високоповажні гості. Старості багато довелося
докласти зусиль, наполегливості, щоб її
збудувати.
Спокійну старість, сімейний затишок зберігає його сім’я. Разом з дружиною Марією Михайлівною виростили
сина Петра та доньок Ольгу і Валентину. Радість приносять сім онуків і десять
правнуків. Непоправною втратою для
батьків була смерть від серцевого нападу сина Петра, що вчителював на Волині. Зараз ветеран з дружиною проживають у сім’ї доньки Валентини та зятя Віктора.
Трохима Адамовича часто відвідують учні місцевої школи. Незважаючи на осінні примхи погоди, нещодавно
приходили школярі з вчителем історії
та правознавства Лілією Волянюк, щоб
юним пошуківцям вкотре послухати
спогади ветерана-фронтовика та поповнити їх проекти з «Усної історії». Трохим Адамович не відмовляється, а поспішає донести нинішньому поколінню
правду про Другу світову. Адже Всевишній дав йому таку можливість, залишивши в селі лише одного в живих з фронтовиків- побратимів.
Григорій ВОЛЯНЮК.
с. Борсуки
Лановецького району.
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Духовність

Олександра КАРА:
«Коли вірші стають
піснями – то вже
окрилені птахи»

Тернопільська поетеса стала лауреатом Міжнародної
літературно-мистецької премії імені Миколи Сингаївського
У доробку Олександри Кари уже 17 книг поезій. Її вірші про сьогоднішнє болюче сьогодення, про війну і наших героїв, про дружбу і любов, вірність і зраду, про життя… Багато поезій пані Олександри покладені на музику. А днями вона стала лауреатом престижної Міжнародної літературно-мистецької премії імені Миколи Сингаївського у номінації «Пісенна творчість» (поет-пісняр за
2017 рік).
Присуджується ця нагорода рішенням журі Українського фонду культури та Української асоціації письменників соціально-художньої літератури.
- Для мене це стало великою радістю і справжньою,
але дуже приємною, несподіванкою, - каже пані Олександра. – Коли мені зателефонували і попросили вислати останню збірку «У кожного своя весна», не була впевнена, що пройду, адже на цю премію претендують відомі
люди, митці світового рівня. Тішуся, адже це перша ластівочка в Тернопільській області. Я щаслива, бо є патріотом своєї Батьківщини і дуже хочу прислужитися рідній
Україні.
- А вірші мої – то як ластів’ята, вони розлітаються по
всьому світу, - продовжує пані Олександра. - І дуже приємно, коли з-за рубежу особливо, коли наші воїни відгу-

ПРИСПІВ:
Серце моє полонила і запала в душу,
заболіло в мене серце, признатися мушу.
Борщів'янка, мов калина, краса аж буяє.
Хоча землю облетіти, кращої немає!
куються на мої поезії. От зараз маю запрошення разом із
відомим композитором, який живе на Сумщині, але родом сам з Чортківського району, поїхати із своїми піснями до наших захисників на передову. Це Мар’ян Пуляк.
Він пише музику на мої вірші. А ще дає багато благодійних концертів, збирає кошти на лікування воїнів, допомагає волонтерам, сам їздить на фронт. І, якщо дозволить
здоров’я, я обов’язково поїду з ним на Схід, щоб подарувати радість тим, хто нас захищає.
ЗІНА КУШНІРУК.
На фото: пані Олександра
і композитор Володимир Брай.

У Котюжинах
освятили престол
Духовна подія об’єднала вірян у спільній молитві
З нагоди освячення нового
Престолу Високопреосвященнійший Нестор, архієпископ
Тернопільський, Кременецький
і Бучацький, вдруге побував у
селі Котюжини Збаразького ра-

БОРЩІВ'ЯНКА

(Музика Мар'яна Пуляка)
Борщів'янка, борщів'янка, борщів'яночка,
і найкраща в дівчиноньки вишиваночка.
Чорнобрива галичанка, як паняночка,
борщів'янка, борщів'янка, борщів'яночка.

йону. Церковні дзвони скликали
усіх на спільну молитву.
Жителі села згуртувалися
біля церкви ще до приїзду владики, утворивши живий коридор для благословення. При

вході в храм свого архіпастиря
зустріли наймолодші парафіяни храму Архідиякона Степана, які привітали його короваєм і добрим словом. Благословивши всіх, владика з віряна-

А сорочечка у неї, наче маків цвіт,
і краса її чудова облетіла світ. –
Там жура зашита й щастя, доля чарівна.
В краї знають шити, прясти, навчена й вона.
ПРИСПІВ.
Та вже кращої я долі не знайду ніде,
попитаю я дівчину, чи заміж піде.
Бо для мене, ця калина цвітом зацвіла,
"Піду" каже дівчинонька, так відповіла!
ПРИСПІВ

ми зайшли до храму. І хоча ще
не пройшов рік, як церква перейшла під юрисдикцію Київського патріархату, було зроблено чимало. Завдяки спільним зусиллями парафіян і небайдужих
людей перекрили церкву, купили нові аналої, Воскресіння та
тетрапод, оновили царські ворота. Багато чого вже зроблено,
зміни відчутні, але ще є до чого
прагнути в майбутньому.
На запрошення жителів села
і отця Ігоря владика Нестор у
співслужінні духівництва очолив освячення Престолу. У Котюжинах таке дійство відбувалося вперше, адже попередній
Престол перенесли ще зі старої
церкви, тому було дуже цікаво
спостерігати за діями святих отців.
Новий Престол складається з чотирьох основних частин,

на кожній з яких було зображено життя і діяння Ісуса Христа.
У храмі зібралося багато людей.
Діти й дорослі молилися разом
із владикою. Після урочистої Літургії Високопреосвященнійший Нестор виголосив проповідь. Його слова були сповнені
любові, миру і добра.
Після завершення богослужіння отець Ігор подякував Високопреосвященнійшому владиці за візит та архіпастирську
молитву та усім священнослужителям, які долучилися до
цієї спільної молитви, а саме:
Вишневецькому Благочинному Святославу, отцю В’ячеславу
з с. Передмірки, і отцю Олегу
із с. Лози. Також щира подяка
усім жителям села. Всім миру,
здоров’я і Божого благословення!
Галина ЧОРНА.

Новини
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Україна
Донбас стає найбільш
замінованим регіоном світу

За даними помічника генсека ООН
з гуманітарних питань Урсули Мюллер,
Донбас стрімко перетворюється в один
із найбільш замінованих регіонів у світі через бойові дії. Особливо гостра ситуація на лінії розмежування, включаючи
контрольно-пропускні пункти, пише «Німецька хвиля». За даними Міноборони, з
липня 2014-го по листопад цього року від
вибуху мін на Донбасі отримали поранення понад 700 військовослужбовців і 199
військових загинули. А «надзвичайники»
констатують: із 2014 року на Донбасі внаслідок мінно-вибухових травм постраждали більше 160 мирних жителів, у тому числі 23 дітей. Із них 50 осіб загинули, серед
них - четверо дітей. Національний менеджер з питань економіки навколишнього
середовища та військово-політичних програм координатора ОБСЄ в Україні Ярослав Юрцаба зазначив: для очищення замінованої території потрібно 15-20 років за
умови, що бойові дії будуть припинені до
кінця цього року.

У багатьох людей зарплата
менше «мінімалки»

Наш ДЕНЬ

пеня за кожен день прострочення після кінцевої дати оплати за компослуги. «У законі про житлово-комунальні
послуги, який прийняв уряд, передбачена пеня у розмірі 0,01 відсотка за кожен день прострочення після дати, коли
вичерпаний термін оплати», - розповіла
депутат Альона Бабак, передає УНІАН,
«Сто днів прострочки - це один відсоток від суми заборгованості. У рік максимальна сума пені становить 3,65 відсотків, додала Бабак. І зауважила: у разі
заборгованості держави по субсидіях і
пільгах пеня не нараховується. Ті, хто
має документально підтверджену заборгованість з оплати праці, пеню також не сплачуватимуть.

Субсидії «з’їдять» додаткові
7,6 мільярдів

Комітет Верховної Ради з питань
бюджету ухвалив законопроект про
внесення змін до держбюджету на цей
рік, який передбачає, зокрема, збільшення обсягу субвенцій на оплату послуг ЖКГ. Про це написав у Facebook глава комітету Андрій Павелко. Отже, обсяг
субвенцій для громадян на оплату послуг
комуналки зросте на 7,62 мільярдів гривень - до 68,79 мільярдів. Крім того, пропонується збільшити медичну субвенцію на 300 мільйонів, які будуть спрямовані на виплату зарплати медикам і лікування пацієнтів медичних установ, пояснив політик.

Чому в країні зростає інфляція?

В Україні 20 відсотків працівників
отримують нижчі за мінімальний розмір у 3200 гривень зарплати, повідомляє ТСН із посиланням на дані пресслужби Кабміну. А понад два мільйони
українців отримують підвищену зарплату.
Так, від початку року на 24,3 відсотки зросла кількість працівників із зарплатами понад 10 тисяч гривень. Більше, ніж у середньому на третину, виросли зарплати лікарів, працівників освіти та науки.

Де вчаться діти українських
держслужбовців?

Журналісти програми «Наші гроші» поцікавились у політиків, де навчаються їхні діти. З’ясували: донька голови фракції «Народний фронт» Максима
Бурбака здобуває освіту в Міському університеті Лондона. Рік навчання там вартує від $20 тисяч без проживання та харчування. Донька голови коаліційної фракції «Блоку Петра Порошенка» Артура Герасимова вчиться у Канаді в приватному коледжі Бронте. Заклад збирає найбільш талановитих дітей з усього світу і дає можливість вступити у найкращі світові виші.
Старша донька нардепа від «БПП» Ігоря Кононенка навчалися у Швейцарії, молодша - у школі TASIS, тепер вступила до
університету Маргоні. А середня вивчала
готельно-ресторанний бізнес в Інституті
Гліону. Донька нардепа Ірини Геращенко
закінчила британський університет Реддінг і кембриджські курси. Навчаються за
кордоном діти не лише депутатів, а й суддів і прокурорів. Так, донька судді Київського апеляційного адмінсуду Світлани
Шелест була студенткою Міського університету Лондона. А донька керівника одного з департаментів Генпрокуратури Михайла Лєдовських - випускниця швейцарського коледжу «Du Lemane».

Боргуєте за комуналку?
Оштрафують

Із 1 січня 2019 року вводиться

Причина зростання інфляції в Україні не лише у подорожчанні продуктів
харчування, тютюну та алкоголю, але і
в підвищенні зарплат та збільшенні витрат компаній на енергоресурси. Про це
повідомляє «Realist». До цього додалися
низький урожай овочів і фруктів та вереснева девальвація гривні, пояснює старший
аналітик «Forex Club» Андрій Шевчишин.
«Високі комунальні витрати в листопаді,
а також зниження субсидування через підвищення зарплат і пенсій будуть стримувати споживчий попит і пояснюють зростання цін», - каже експерт. Ще один «стимул» для інфляції - значне зростання пенсій у жовтні. Надбавки отримали 10,2 мільйони українців.

Банкомати в небезпеці: нова
хвиля карткового шахрайства

В Україні нова хвиля карткового
шахрайства - скімінгу, - коли на банкомати встановлюють спеціальні пристрої для зчитування інформації, повідомляє «5 канал». Як попереджають
фахівці Асоціації членів платіжних систем, шахрайські пристрої зовсім не помітні й не заважають проведенню операції. Зловмисники використовують новий
тип скімінгових пристроїв - не накладки на картридер, які можна побачити, а
вставки, які глибоко встановлені в картридер. Також шахраї використовують ще
один пристрій, який направлений на пінклавіатуру і записує введену інформацію.
Для того, щоб не стати жертвою злодіїв,
достатньо прикрити рукою або портмоне клавіатуру під час введення пін-коду
таким чином, щоб мініатюрні камери, які
записують інформацію, не змогли його
розпізнати.

За що борці з корупцією
отримують космічні зарплати?

У жовтні зарплата голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак склала 107615,35 гривень.
Окрім окладу в сумі 40560 гривень та надбавки за вислугу років - 20,3 тисячі, вона
додатково отримала 40,6 тисяч за інтенсивність праці, повідомляють «Українські новини». Також їй виплатили 6 тисяч
за доступ до державної таємниці. У вересні зарплата Корчак сягнула майже 212 тисяч, із яких 100 тисяч - виплата на оздоровлення.
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Світ
Литва хоче конфіскувати
авто на «євробляхах»

Станом на 1 листопада в Україні
налічується понад 59 тисяч авто з литовської реєстрацією. З них 44,6 тисяч
- у режимі тимчасового ввезення. Митниця Литовської Республіки почала розслідування щодо законності ввезення
та використання цих авто на території
України, повідомляють в ДФС. Податківці це назвали перспективним напрямом
подальшого співробітництва між митницями обох країн. Україна має намір
приєднатись до єдиного режиму транзиту NCTS (New Customs Transit System
- нова система митного транзиту), що
є першочерговим питанням переходу
нашої країни до європейських митних
правил. Не виключено, що при перетині кордону України з однією із європейських держав, авто на литовських номерах може бути конфісковане.

Сусідній державі кепсько
без наших заробітчан

Польща майже у півтора рази
збільшить кількість робочих віз для
українців. Цього року країна-сусідка
планує видати близько 900 тисяч дозволів. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає ТСН. Торік Польща видала 1 мільйон 300 тисяч віз, із яких 650
тисяч - з правом на роботу. Українці, які
працюють у Польщі, щорічно надсилають додому майже 5 мільярдів євро.

За 100 років комуністичні режими вбили 100 мільйонів осіб

«Протягом минулого століття комуністичні тоталітарні режими в
усьому світі вбили більше 100 мільйонів людей і піддавали незліченну
кількість експлуатації, насильству та
невимовному спустошенню. Ці рухи
під фальшивими байками про звільнення систематично відбирали у невинних
людей Богом данні права на свободу совісті, зібрань та безліч інших прав, які ми
вважаємо святими. Громадяни, які прагнуть свободи, були підкорені державою
через застосування примусу, насильства
та страху», - йдеться в офіційному зверненні Адміністрація США, опублікованому на сайті Білого дому у зв’язку з національним днем жертв комунізму. Також
у заяві зазначається, що «більшовицька
революція породила Радянський Союз
та його гнітючий комунізм, політичну
філософію, несумісну зі свободою, процвітанням і гідністю людського життя».

У населення США майже половина всієї
стрілецької зброї на планеті

Населення США володіє 42 відсотками всієї ручної стрілецької зброї
у світі. Про це йшлося на Всесвітньому форумі за демократію, повідомляє
«Укрінформ». За словами Генсека Ради
Європи Ягланда, Штати - перші у списку
щодо нападів озброєних людей у масках.

Європа купує вугілля
з ОРДЛО через Польщу

З окупованих територій російські найманці на Донбасі продовжують продавати вугілля до Європи через посередників. Польська компа-
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нія «TD Anthracite», яка імпортує вугілля з території ОРДЛО, експортує його не
тільки до Варшави, але і в інші країни
Євросоюзу. Про це інформують польські журналісти, пише «Дзеркало тижня». «Вугілля ввозять до п’яти країн ЄС,
серед яких Австрія та Італія», - йдеться
у повідомленні. Австрійська компанія
пропонує українське вугілля зі сховищ,
розташованих на території Італії, Польщі, Австрії та Болгарії. Український антрацит, швидше за все, постачають з територій «ДНР» і «ЛНР», оскільки всі діючі шахти зайняті бойовиками ще з 2014
року. Крім того, повідомляється, що компанії «Carbones» і «TD Anthracite» за період з 2013 по 2015 року збільшили розмір оборотів на 125 відсотків. Щоправда,
вони все заперечують.

Путіна можуть позбутися
його ж «придворні»

У найближчі кілька місяців російська політична еліта вирішить долю
Володимира Путіна, чи варто його залишати на посту президента Росії. Про
це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв’ю
виданню «Апостроф». «Члени путінської
мафії вирішують питання чи залишати
їм свого пахана ще на шість років. Усі ж
розуміють, що основним завданням пахана було забезпечення безпеки цих активів. А тепер стає ясно, що він не тільки її не забезпечує, а цілком можливо,
що через його авантюрну зовнішню політику багатії втратять свої активи», сказав політолог. Коментуючи ситуацію
з можливим введенням миротворців на
Донбас, Піонтковський сказав, що при
правлінні Путіна «блакитні каски» ніколи не візьмуть під контроль російськоукраїнський кордон. І зазначив: у разі
прийняття іншої кандидатури на пост
президента РФ, цілком реально, що російські війська можуть піти з Донбасу.

Американські багатії просять
владу підвищити їм податки

Понад 400 американських мільйонерів і мільярдерів, у тому числі
Джордж Сорос, поставили свої підписи під зверненням до Конгресу, в якому закликали законодавців не знижувати податки для заможних громадян. Автори листа вважають помилковою пропозицію республіканців щодо
скорочення податків для багатих сімей у
той час, коли державний борг США дуже
високий, а нерівність доходів громадян
країни є найістотнішою із 1920-х років,
передає «Інтерфакс-Україна». Багатії закликали Конгрес не схвалювати законопроект, який, на їхню думку, «ще більше
посилить нерівність» і підвищить держборг. Вони вважають за необхідне не
знижувати податки для заможних громадян, а навпаки - підвищувати їх.

В Ізраїлі павуки перетворили ліс
у фільм жахів

Уздовж дренажних басейнів річки
Сорек в Ізраїлі мільйони павуків створили «зачарований» ліс - дерева та
кущі загорнуті у товстий шар павутини, повідомляє британське видання
«Daily Mail». Річка Сорек багата поживними мінералами, тож через властивості
води тут є багато москітів, якими харчуються павуки. І вони почали розмножуватись у рекордно великих кількостях,
тому павутина розростається з величезною швидкістю. Нею покрита трава, чагарники і навіть великі дерева. У деяких місцях товщина павутини сягає товщини пожежного шланга,
і була настільки важкою,
що ламала ліхтарі.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Ліричним рядком
Сімейне

гніздечко
Моя доня - це мій світ,
Моя думка, моя мрія,
Моя гордість і надія.
Моя втіха і відрада,
Те, чого живу заради.
Моя казка й насолода,
Моя молодість і врода.
Моє сонечко й хмаринка,
Золота моя дитинка.
На фото Івана ПШОНЯКА:
тернополянка Ірина
Новомлинська з дочкою
Ліанкою.

Сокровенне

Д

арма Настя послухала
подругу. Якби знала,
що життя за це не раз
покиває пальцем, нізащо не
послухала б Анжелу. І тягар
чужої таємниці, який носила
роками, одного разу стане
нестерпним…

- Я йду від Сергія, - заявила Анжела. - Завтра напишу заяву і…
- Що за жарти? - не втямила Настя. - Ти ж вагітна. Чи це не правда?
- Правда. Але Сергій про це
поки що нічого не знає. Ти ж йому
не скажеш? Зрештою, вагітним
відмовляти не можна. А це моє
прохання. І ще. Я хотіла б, щоб ти
пішла зі мною, коли подаватиму
заяву на розлучення. Для підтримки.
- Що трапилося? Сергій тебе
образив? Але ж він добрий і любить тебе.
- Все банально просто. Я зустріла своє перше кохання. Олега.
Ти ж знаєш, ми посварилися через
дурницю. Розбіглися. А тепер випадково побачились і зрозуміли:
не можемо жити одне без одного.
Про вагітність Олегові не розповіла. Термін малий. Скажу, що дитина від нього. Семимісячною народиться… за винагороду в лікарні.
- Гріха не боїшся, Анжело?
- Я ж не йду аборт робити.
- Для Сергія твій вибрик стане
громом серед ясного неба.
- Посумує і знайде іншу. Хіба
для чоловіка це проблема?
- Але ж ви з Олегом не просто
тоді розбіглися. Він закрутив роман перед вашим зарученням.
- З ким не буває? Він же з тією

* * *
Пахне сад синьоокою сливою
І густою чарівною зливою.
Пахне айстрою і жоржиною.
Медом пахне і глодом з шипшиною.
Чорнобривцями й хризантемою,
І назвав усе це хтось поемою.
Бо сповитий він ароматами
І димком запізнілої осені,
І піснями, немов сонатами,
У туманах вологої просені.
Пахне листям, що падає, падає…
Про проміння гаряче він згадує.
Пахне сад першим снігом та інеєм,
У якому стоїть він замріяно.
* * *
Не ламай життя намарне.
Хай воно буде безхмарне.
Знай – життя прекрасне,
Хай зоря його не згасне.
Вмій прощати і любити.
Із добром потрібно жити.
Зла цурайся стороною,
Щастя називай весною.
Не картай себе за вдачу.
Бог хай дасть тобі удачу.
Не зрікайся горе-долі.
Дякуй, що живеш на волі.

Навіть дня не побула
дружиною...
дівчиною так і не одружився.
Наступного дня Анжела написала заяву на розлучення. Настя
«підтримувала» подругу. На запитання Сергія, що трапилося, Анжела відповіла: «Я тебе більше не кохаю». А родичам і знайомим пояснювала: «Не зійшлися характерами».
Сергій не міг повірити, що дружина таке втяла. За що? Він її на руках носив. То чим же не вгодив? Запитував у Насті. Бо найкраща подруга часом знає більше, ніж рідна матір. Але та відповідала словами Анжели:
- Розлюбила тебе.
Після розлучення Анжела поспішно вийшла заміж за Олега. А
невдовзі народила «семимісячну»
доньку. Попросила Настю стати
хрещеною. Не хотіла. Але й відмовити подрузі не могла.
Тримала немовля до хресту і
шукала схожість з Сергієм. Відчувала свою провину. Подумки каялася…
Згодом Анжела з Олегом перебралися в інше місто. З Настею тепер подруга також спілкувалася
рідше.
Олега Настя не долюблювала. Вважала його причиною обману. І шкодувала маленьку Лілю,
що вона ніколи не знатиме, хто насправді її батько.
- Щось ти в дівках засиділася, якось завела розмову Анжела. - В

Одного дня Сергій
прийшов на зустріч з
великим букетом троянд.
І запропонував Насті
заміжжя. Тоді вона
зрозуміла, що мала на
увазі віщунка Софія.
Попросила зачекати
з відповіддю. Сергій
їй подобався. Була
упевнена: він буде
чудовим чоловіком.
тебе ж завжди були залицяльники. Перебираєш?
- А вони перевелися…
Так воно й було. Не кликали
Настю на побачення. Немов відрізало. Вродлива, з освітою, має гарну роботу, а кавалерів… нема. Уже
й тридцятку святкує.
- А ти до ворожки піди, - радила
Анжела. - Може, позаздрив хтось.
- Не вірю я в це...
- Потім народжувати буде пізно.
- А ти про другу дитину не думаєш? – намагалася перевести
розмову на подругу Настя.
- Два викидні мала. Не знаю…
Настя чомусь не забула слів про
ворожку. Під час пікніку з сім’єю
і друзями рідного брата, хтось із
гостей сказав:

- А знаєте, що на іншому березі
річки віщунка живе? Софією звати.
Зі всієї округи до неї бігають. І відпочивальники навідуються.
Усі пропустили це мимо вух.
Крім Насті.
- Піду милуватися красотами, мовила братові. Сама ж потай вирушила до Софії.
Невдовзі шкодувала, що зважилася сюди прийти. Було соромно слухати від сторонньої людини
про свої провини.
- Буде до тебе свататися один
чоловік. Проте, чи варто йти за
нього заміж, не знаю. Сама мусиш
вирішити.
- А що з ним буде не так?
Софія дала зрозуміти, що Настя
від неї більше нічого не почує…
…Час минав, а того, що мав свататися, не було. Не справджується
віщування, думала.
…Сергій побачив Настю в торговому центрі.

Оксана КИШКАНЮК,
с. Слобідка
Заліщицького району.
- Привіт. Давно не бачились.
Як щодо горнятка кави? Чи ти з сімейством?
- Ні. А ти?
- Я також сам. Холостякую.
Смаку кави Настя не відчувала. А ось провину перед колишнім
чоловіком подруги - сповна. Сергій розпитував про Анжелу. Досі не
може зрозуміти, чому вона так несподівано від нього пішла. Бачив її
з чоловіком і дитиною, коли приїжджали до батьків.
- Уявляєш, ця гарненька дівчинка могла би бути моєю донькою.
Настя стиха зойкнула.
- Що таке? - запитав.
- Зовсім вилетіло з голови!
Ліки мала купити… для сусідки.
Вона чекає. Мушу бігти.
- Можна тебе ще раз запросити
на каву?
- Так. Зателефонуй.
Якби Сергій знав, що творилося в її душі…
Зустрічі з Сергієм частішали.
- У тебе серйозні стосунки з колишнім Анжелиним чоловіком? запитувала Настю матір.
- Навіть не знаю…
Одного дня Сергій прийшов
на зустріч з великим букетом троянд. І запропонував Насті заміжжя. Тоді вона зрозуміла, що мала
на увазі віщунка Софія. Попросила зачекати з відповіддю. Сергій
їй подобався. Була упевнена: він
буде чудовим чоловіком. Але гризла таємниця про його доньку. Проте після вагань погодилася на пропозицію.
Настя зателефонувала до Анжели. Розповіла новину. Подруга,
помовчавши, мовила:
- А Олег знайшов нову пасію.
Пішов від нас. Сказав, що наза-
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хнє кохання було
забороненим, безмежним
і дуже щирим. Усю свою
любов і ніжність вони
дарували один одному,
незважаючи на виснажливу
роботу в кафе після пар.
Матвієві одногрупники дивувалися: навіщо хлопцеві-мажору
працювати при великих матеріальних статках його сім’ї? Про це
чи не одразу розбовкала іншим
однокласниця, яка тепер разом з
ним і Христиною навчалася в одному виші. Татусь у Матвія – бізнесмен. Матуся, яка мала мережу магазинів косметики, аж трусилася над грішми, по декілька
разів на день перераховуючи зароблене. Усі тихо заздрили хлопцеві. Та якби вони знали, що насправді його аж нудить від отого багатенького життя. Вже навчаючись у старших класах, Матвій ледь не зневірився в тому,
що кохання таки є. Його батьки
були радше діловими партнерами, які, мабуть, і не кохали ніколи
один одного. Батько Матвія гуляв
наліво-направо від дружини, яка
давно про все знала, але жадоба до
грошей таки брала верх над жіночою гідністю і здоровим глуздом.
До сімнадцяти років Матвій
жив із думкою, що, напевно, ніколи не зустріне свого справжнього кохання. Дівчата, з якими навчався, і ті, які жили у його будинку, фальшиво і нещиро пускали бі-

вжди. І я… вирішила сказати Сергієві про доньку. Думала, може, пробачить. Назад зійшлися б. Тепер,
мабуть, пізно. Та все ж, Ліля повинна знати правду. До речі, коли у
вас забава?
- Яка там забава! Після того, як
розпишемось, збереться родина
на вечірку. Замовила стіл у ресторані, що відкрили неподалік нашого будинку. Там кухня гарна.
Анжела з донькою з’явилися
під завісу вечірки. Такого «сюрпризу» Настя не очікувала. Привітавши з одруженням подругу, Анжела звернулася до Сергія:
- А для нареченого - особливий подарунок. Донька! Ліля твоя
донька, Сергію. А щоб не виникало зайвих запитань, я зробила тест. Ось, поглянь, якщо хочеш.
Олега обманула, що дитина народилася семимісячною. Виходила
за нього заміж уже вагітною від
тебе. Подробицями можеш поцікавитися у своєї дружини. Вона,
до речі, вміє зберігати таємниці.
Гарної забави!
Анжела з донькою поспішно
вийшли з ресторану. Ніхто не міг
отямитися від почутого.
- Настю, ти справді все знала?
- з відчаєм у голосі запитав Сергій.
- Так… Але я… я поясню…
- Не треба. Пізно. Ти така ж, як
і вона…
Зняв обручку. Поклав перед
Настею. Одягнувся. Пішов...
Гості нарікали на Анжелу.
Заспокоювали Настю.
Хтось мовив:
- Навіть дня не побула дружиною.
А Настя гадала: сказати Сергієві чи ні, що носить його дитину…
Ольга ЧОРНА.
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«Нам переказали,

що маємо внука…"
сиків очима, мабуть, замахуючись
на його майбутнє спадкоємство.
Аж поки не з’явилася вона. Це неземне створіння, як одразу подумки назвав її Матвій, щойно дівчина постала на порозі їхнього класу.
– У нас нова учениця. Знайомтеся – Христина, – повернула хлопця до реальності директорка школи.
Матвій – єдиний, хто не мав
пари за шкільною партою. Адже
у класі їх було двадцять троє. Він
навіть зрадів, що на початку навчального року зголосився сидіти
за партою сам.
Спантеличений і приємно вражений природною красою «неземного створіння», прихованою
за несміливою усмішкою, Матвій
вмить зібрав свої підручники, розкидані вздовж парти, і люб’язно
запропонував дівчині сісти біля
нього.
Класом прокотилася хвиля перешіптувань – усі ділилися першими враженнями від «новенької». Хвилина-дві розмов і учні
знову повернулися до теми уроку.
Лише Матвій сидів на уроці, а думки його були далеко-далеко і, разом з тим, дуже близько. Їх заполонило дівча, що сиділо поряд.
Вона мило усміхнулася, коли
поклала свій ранець на спинку
крісла.
– Можна від тебе переписати тему уроку? – лагідно запитала.
У хлопця відняло мову. Не
знав, що діється. З ним таке відбувалося вперше, але ті відчуття, які
зараз переповнювали усе єство,
стали переломними у його житті, яке до цієї зустрічі ніби не мало
сенсу, було інертним.
Христя старанно вчилася, не
була зазнайкуватою, допомагала
з уроками однокласникам, а, особливо, – Матвієві. У нього, на диво,
пробудився неабиякий інтерес до
навчання, адже це було нагодою
більше часу проводити разом з дівчиною.
Після уроків Матвій проводжав Христину додому. Дорогою
він неспішно, виваживши кожне
слово, розмовляв, боячись не бовкнути якоїсь дурниці.
Христі також одразу припав
до душі цей, як здалось на перший погляд, дивакуватий і такий
милий хлопець. Більшість однолітків, зокрема, з її попередньої
школи, були пихатими, іноді навіть брутальними. Може, це тому,
що знали, з якої вона сім’ї. Батьки Христини, загалом, були хорошими людьми, але, як зараз модно казати, – не пристосованими
до життя. Ще як обоє мали роботу,
в сім’ї все було гаразд. Але коли в
один день їх звільнили у зв’язку зі

Сонечко своїми
лагідними
промінчиками пестило
обличчя напівсонних
Матвія і Христини, які,
ніжно обійнявшись,
вимальовували плани
на майбутнє. Їх синочок
тихо посапував у своєму
ліжечку. Задзеленчав
телефон – прийшла
есемеска: «Можна,
ми приїдемо? Нам
переказали, що маємо
внука. Простіть…»
скороченням на фірмі, впали у відчай. Потроху із горя почали заглядати у чарку. Однієї з таких ночей
перебрали зайвого, так і померли
уві сні.
Ця моторошна картина й досі
перед очима дівчини. Тоді Христя постановила для себе, що ніколи, ні за яких обставин, не опускатиме рук, а своїм розумом і знаннями прокладе шлях у майбутнє,
яке, вона вірила, обов’язково буде
світлим.
Після смерті батьків дівчину
до себе на виховання взяла тітка
по маминій лінії, тому й перевела
Христю в іншу школу, ближчу до
їхньої домівки.
…Кохання Матвія і Христі було
якимось особливо чистим. Матвій
довго не наважувався поцілувати
дівчину. Все сталося само собою –
ненав’язливо, ніжно й трепетно.
Відтоді хлопець ще більше прикипів душею до цього «неземного
створіння», як лагідно називав кохану. З думками про неї засинав, з
думками про неї прокидався.
Одного ранку, довідавшись
про стосунки сина з однокласницею, під час сніданку мати сердитим поглядом спопеляла його.
– Не дозволю! Водитися із
задрипанкою… Оце придумав, – її
роздратування різко перетворилося у лютий гнів. – Донька алкоголіків. Це ж яке потомство у вас
буде?
– Я кохаю Христю і не смій
про неї таке казати, – чи не вперше
підняв голос на маму Матвій. – Та
тобі, мабуть, невідоме це почуття.
У тебе лише гроші, гроші…
Мати з усієї сили ляснула сина
долонею по щоці. Матвій встав
з-за столу і пішов до школи, голосно грюкнувши дверима.
До тієї розмови вони більше не
поверталися. Матвій був здивований, але скоро все зрозумів: мати
провела «профілактичну» бесіду
з Христиною. Наступного дня дівчина прийшла до класу зі спухлими від сліз очима. Хлопець без
слів усе зрозумів.
– Христинко, я піду з дому,
та від тебе ніколи не відмовлюся,
– таким серйозним вона його ще
не бачила. – Кохаю тебе більше за
життя.
Дівчина – знову в сльози. Бо
також кохає його безмежно.

Домовились, що найкращим
варіантом зараз для них буде вдавати для усіх, що вони вже – не
пара, начебто посварилися і розлучилися. На цьому наполіг Матвій, аби вберегти Христю від зайвих хвилювань і материної люті.
Принаймні, їм недовго залишилось обманювати – якихось дватри місяці віддаляло від випускного балу.
Матвієва мати переможно потирала руки, довідавшись від «доброзичливих» однокласників про
їхню «розлуку».
І лише ввечері, віддалившись
від допитливих поглядів, злих
язиків і пліток, Христя і Матвій наодинці із безмежним зоряним небом, крадькома насолоджувались
зустрічами і спілкуванням. Вони
завжди мали про що поговорити і
про що помовчати.
Христя вступила на омріяний
фах разом із Матвієм. Він зібрав
сумку і ошелешив маму звісткою
про те, що обманював її, насправді він ще дужче кохає свою Христинку.
Щойно приїхали у нове місто,
відразу подали заяву на одруження. Винаймали недорогу однокімнатну квартиру. Для них розпочався новий виток життя. Разом
на пари, разом з вишу - на роботу в кафе, бо розраховували тепер
самі на себе. Батьки Матвія і чути
не хотіли про сина і таку невістку.
Тітка Христі, яка жила незаможно,
час від часу допомагала продуктами з дачі. Молодята й за це були їй
дуже вдячні.
Одногрупники заздрісно поглядали на них, та їм до всього світу було байдуже. А їхнє кохання,
випробуване на міцність, не згасало, а, навпаки, розгоралося з новою пристрастю, теплотою і ніжністю.
…По завершенні навчання
Христина народила синочка. Тепер на плечі батька лягло більше
обов’язків і він працював, не покладаючи рук. Обоє вирішили магістратуру закінчити заочно.
Невдовзі, накопичивши чималеньку суму грошей (Матвій працював на двох роботах, а Христина
мала домашній підробіток - писала курсові і дипломні для студентів), вони викупили орендовану
квартиру. Батьки Матвія досі жодного разу не приїхали до дітей і
онука…
Сонечко своїми лагідними
промінчиками пестило обличчя напівсонних Матвія і Христини, які, ніжно обійнявшись, вимальовували плани на майбутнє. Їх
синочок тихо посапував у своєму ліжечку. Задзеленчав телефон
– прийшла есемеска: «Можна, ми
приїдемо? Нам переказали, що маємо внука. Простіть…» Висвітився номер Матвієвої мами. Вони ще
міцніше обнялися і розплакались,
наче малі діти.
…А сонце все більше пробиралося у їхню кімнату, сповіщаючи,
що все буде добре...
Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Струни серця
Йду із вірою в день,
кличу світло у душу,
Лиш воно розіб’є
темну сутінь зневіри й жалю,
Ніжну квітку любові я несу в серці.
Мушу
Ясність цю пронести для усіх,
кого щиро люблю.
Йду із вірою в день, сію вдячності квіти,
І поклін віддаю сонцю, небу, землі і воді,
Людям всім. З ними вчуся
я цей світ розуміти,
Не зігнутись, не впасти у горі,
в розпуці, в біді.
Віра в душу мою висіває надію,
З нею доля вплітає
у вчинки ясні кольори.
Молю Бога за мир,
щоб нам мудрість леліяв,
Дав снаги перемін і очищень
діждати пори.
Йду із вірою в день….

Марія ГУМЕНЮК.
* * *

Осінній блюз

Вже айстра опустила пелюстки
В бою нерівнім… заскрипіла осінь,
Впустила їй у душу колючки,
Туманами накрила ніжну просинь.
Дощ грає блюз. Багряний падолист
Спіраллю увивається у танці,
Знеможено влягається під свист
Калачиком на ложе у альтанці.
Лукавий вітер вперто б’є крильми,
Ридає квітка у його полоні,
Вмивається гарячими слізьми,
Стоїть покірно перед ним в поклоні.
Тримається, ковтає кожний вдих,
Хоч програє – все ж вірить
в перемогу…
Сховалась мріяна губах блідих –
Ще встелиться веселкою дорога.
* * *
Життя казкове й дуже загадкове.
Є речі, що не повертаються назад.
Шануйте їх як диво світанкове,
Ніколи в душу не впускайте грозопад.
Цінуйте Час, бо він пливе як річка.
До витоків уже не має вороття,
Стече спіраллю як воскова свічка,
Залишивши десь чорно-біле відбиття.
Перш ніж сказати –
підбирайте Слово,
Бо це є зброя найстрашніша у житті,
Нехай воно буяє барвінково,
Чарує змістом у глибокім відкритті.
Якщо вам випала в житті
Можливість –
Злетіти, досягнувши
справжньої мети,
То не втрачайте.
Тільки справедливість –
Ти у сумління загадково заплети.
* * *
Яскраве сонечко в зеніті,
Шепоче вишня з вітерцем,
Ми топимось в п’янкім суцвітті
Під мальовничим деревцем.
Малюємо прийдешнє завтра,
Медок солодкий на устах,
…Згораємо, неначе ватра,
Ліхтариками у містах.

Василина ВОВЧАНСЬКА.
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Збірна України з футболу завершила рік товариським матчем проти збірної
Словаччини, у якому здобула
вольову перемогу з рахунком
2:1. На гол словака Штетіни
на 10-й хвилині гри українці
відповіли голами Ярмоленка
на 38-й хвилині та Коноплянки на 54-й.
У складі національної команди дебютували одразу чотири футболісти: Юрій Коломієць,
Олександр Андрієвський, Артем
Шабанов та Сергій Мякушко.
Загалом у 2017 році збірна
України провела 8 матчів. З них
6 - офіційних і 2 - товариських.
Чотири рази "синьо-жовті"
перемагали і стільки ж – програвали. Команда Андрія Шевченка
не здобула жодної великої перемоги, забивши за рік 8 м’ячів.

АРЕНА

Таку ж кількість голів "синьожовті" і пропустили.
Результати всіх матчів національної команди:
10.11.2017. ТМ Україна – Словаччина – 2:1
09.10.2017. Відбір ЧС Україна – Хорватія – 0:2
06.10.2017 Відбір ЧС Косово

"Нива" пішла у відпустку аж до початку лютого наступного року. Після цього футболісти
планують відновити тренувальний процес та розпочати підготовку до другої частини чемпіонату,
що розпочнеться 31 березня. Першу частину сезону "Нива" завершила на третьому місці у турнірній таблиці, поступаючись за очками лише волочиському "Агробізнесу" та івано-франківському
"Прикарпаттю".
Українські дзюдоїсти на Чемпіонаті Європи
серед спортсменів до 23 років зуміли завоюва-

– Україна – 0:2
05.09.2017 Відбір ЧС Ісландія – Україна – 2:0
02.09.2017 Відбір ЧС Україна
– Туреччина – 2:0
11.06.2017 Відбір ЧС Фінляндія – Україна – 1:2
06.06.2017 ТМ Україна –
Мальта – 0:1

ти три нагороди. Чемпіонкою Європи стала Василина Кириченко, яка виступала в суперважкій
вазі понад 78 кг. Сріблом відзначилася Анастасія
Турчин у вазі до 78 кг. У чоловіків єдину нагороду
завоював Артем Лесюк. Киянин став бронзовим
призером у вазі до 60 кг.

На засіданні виконкому Федерації футболу
України 6 листопада було ухвалено рішення
про обов’язкове виконання Державного Гімну України перед кожним поєдинком української
футбольної прем'єр-ліги. Ця норма буде внесена у
Регламент всеукраїнських змагань вже найближчим часом. До цього Гімн звучав за бажанням сторони, яка приймає, і не був обов'язковим.

Українська шахістка Марія
Музичук пропустила командний Чемпіонат Європи з шахів
через борги Міністерства молоді та спорту України.
Про це заявила мама і тренер
спортсменки. За її словами, Міністерство молоді та спорту України
має борг перед Марією за матч
проти китаянки Хоу Іфань, який
відбувся у Львові. «Ми вже готові закрити очі на цей борг, лише
хочемо іншого ставлення до нас.
Якщо в інших видах спорту, які
не так, як шахи, прославляють
Україну, чиновники знаходять
можливості поліпшити умови, то
в шахах ситуація не найкраща», зауважила пані Наталя, додавши,
що Марія і надалі гратиме за збірну України, але спортсменам треба створити належні умови для
підготовки. Зокрема, наші титуловані шахісти їздять на змагання за свій рахунок. Наприклад,
коли її сестра Ганна летіла в Іран
на Чемпіонат світу, то їй оплатили дорогу лише в один бік і дали
добові на один день. А за 25 днів,
які вона там була, до неї з Міністерства молоді та спорту України
навіть ніхто не зателефонував.
Подібне трапилося і з Марією -

на Чемпіонат світу в Сочі вона також їздила за свій рахунок, а після перемоги на ньому отримала
премію… 25 тис. гривень.
Тим часом Ганна відмовляється грати на Чемпіонаті світу із рапіду і бліцу в Саудівській Аравії,
який відбудеться наприкінці року.
«Спочатку Іран, тепер - Саудівська
Аравія... Цікаво, де організовують
наступний жіночий Чемпіонат світу з шахів. Незважаючи на рекордний призовий фонд, я не збираюся грати в Ріяді, що означає втрату двох чемпіонських титулів. Ризикувати життям і носити весь час
абайю? Все має свої межі, і хусток в
Ірані було більше, ніж достатньо", заявила вона.
Нагадаємо, Ганна Музичук є
володаркою титулу чемпіонки
світу зі швидких (рапіду) і блискавичних (бліцу) шахів, який
вона завоювала наприкінці 2016
року у місті Доха (Катар).
У лютому-березні 2017 року
вона брала участь у Чемпіонаті
світу з шахів серед жінок в Ірані, де стала срібним призером,
поступившись у фіналі китаянці Тань Чжун. Протягом всього
турніру Музичук довелося носити хустку.

У Києві молодіжна збірна України поступилася команді Англії у кваліфікації молодіжного Чемпіонату Європи з рахунком 0:2. Ця поразка стала першою для нашої команди у відбірному турнірі. Українці мають 5 очок та займають у
своїй групі четверте місце. Англія з 13 пунктами
впевнено лідирує, другою з 8 балами йде Голландія, третя – Шотландія, у якої 6 очок.

Може - так, а, може – ні
У

країнська олімпійська
чемпіонка каже, що її у 15
років зґвалтував легендарний
гімнаст
Дворазова олімпійська чемпіонка з України Тетяна Гуцу звинуватила партнера по
збірній СРСР зі спортивної гімнастики Віталія
Щербо у зґвалтуванні та має намір подати на
нього до суду. Гімнастка стверджує, що це сталося у 1991 році під час змагань у німецькому
Штутгарті, коли їй було лише 15 років. Також
Тетяна звинуватила екс-партнерів по команді
Тетяну Торопову та Рустама Шаріпова у тому,
що вони знали про злочин, але промовчали.
Гуцу оприлюднила своє зізнання на хвилі компанії #MeToo, яка набула у соцмережах
глобального розмаху після звинувачень відомих голлівудських акторок у сексуальних до-

маганнях всесвітньовідомого продюсера.
Звинувачення Гуцу викликали величезний резонанс в усьому світі, адже мова йде
про легендарних гімнастів. Серед інших, висловилася про інцидент і звинувачена у бездіяльності Тетяна Торопова, яка детально пригадала, що відбувалося у Штутгарті у 1991
році.
"Гуцу та Щербо прийшли в кімнату, щоб
порадіти тому, як склався змагальний день.
Засиділися допізна. Ми повинні були лягати спати, і я попросила Віталика піти до себе
в кімнату. Звичайно, може, він трохи і ліз до
неї, але щоб мало місце насилля? Ні! Щоб у неї
був стрес на тлі чогось подібного, такого теж
не пам'ятаю", - розповіла Торопова, яка зараз
тренує збірну Киргизстану зі спортивної гімнастики.
Відкинув звинувачення на свою адресу й
Рустам Шаріпов, який також є олімпійським
чемпіоном Барселони та виступав за збірну України. "Я можу висловлюватися тільки
щодо тих звинувачень, які адресовані на мою
адресу, вони є неправдивими", - заявив Шаріпов.
У його порядність вірить інша українська
олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики – Лілія Подкопаєва. "Звинувачення на
адресу Рустама практично у співучасті в злочині - абсурдні, знаючи, якої душі це людина. І
мені складно зрозуміти, чому вони з'явилися

саме зараз", - написала Подкопаєва у Facebook.
А от триразова олімпійська чемпіонка зі
спортивної гімнастики Александра Райсман
підтримала Гуцу та засудила Щербо. "Підтримую тебе, Тетяно, мені дуже шкода. Я спустошена. Віталій, ти огидний. Ті, хто дивився в
іншу сторону, теж винні", - написала американка.
Тетяна Гуцу є однією з найтитулованіших
українських гімнасток. На Олімпіаді-1992 у
Барселоні вона представляла об'єднану команду, сформовану із колишніх радянських
спортсменів після розпаду СРСР. Проте, в індивідуальних змаганнях українці виступали
під прапором України. Гуцу стала другою в історії нашої країни спортсменкою (після борця греко-римського стилю Олега Кучеренка),
на честь яких на Олімпіаді пролунав Державний Гімн України. Це сталося після перемоги
гімнастки у найпрестижнішому виді програми – багатоборстві.
Крім того, Гуцу на цій Олімпіаді виграла
ще три нагороди – золото у командних змаганнях, срібло на брусах та бронзу у вільних
вправах.
Після завершення кар'єри у 1993 році одеситка одразу емігрувала до США, де відкрила
гімнастичну школу у місті Фрамунгтон, штаті
Мічиган, якою керує й досі.
Віталій Щербо - єдиний в історії гімнаст,
який виграв на Олімпіаді шість видів програ-

ми – він це зробив також на Іграх у Барселоні у 1992 році. Ще чотири бронзові нагороди
здобув на Олімпіаді-1996, виступаючи за Білорусь. Після завершення кар'єри теж живе
у США, де має дитячу гімнастичну школу в
Лас-Вегасі.
Тетяна Гуцу вже заявила, що має намір
дати справі хід та подати на Віталія Щербо до
суду. Перспективи поки виглядають досить
туманними, зважаючи на те, що можливі свідки інциденту - Шаріпов та Торопова, звинувачення відкидають.
Інші члени колишньої збірної СРСР, які
можуть щось знати, розкидані по всьому світу, самі фігуранти скандалу живуть у США, а
інцидент стався у Німеччині 26 років тому.
На адресу Тетяни Гуцу вже пролунали
звинувачення у бажанні зашкодити конкуренту по бізнесу. Зокрема, на це натякнув екстренер збірної Білорусі зі спортивної гімнастики Віктор Дойлідов.
Водночас, варто зауважити, що звинувачення Гуцу у корисливих мотивах також виглядають досить сумнівно – українська гімнастка утримує школу в Мічигані, що на Середньому Заході США, а Щербо – на іншому
кінці країни - у Лас-Вегасі, що у Неваді. Тож,
яким чином вони можуть конкурувати, наразі, незрозуміло. Як і багато іншого у цій історії, зазначає автор публікації Дмитро Марценишин з «Експресо».
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8 СПОСОБІВ
використання
БАНАНОВОЇ
шкірки

Господар
Вмиваємо листочки
і пензликом, і дитячим
шампунем
Як врятувати вазони від пилу і бруду

Д

омашні рослини приносять у будинок
затишок і дарують радість. Крім того, вони
відіграють ще одну важливу, але непомітну
для простого ока, роль – очищують повітря і
фільтрують його, утилізуючи пил, бруд і токсини.
Фільтрацію повітря здійснює листя. На його поверхні й осідає пил, бруд і кіптява. Згодом кількість осілих на листі речовин
збільшується і призводить до закупорювання пор, позбавляючи
рослину можливості повноцінно дихати, провокуючи виникнення захворювань і ризик ураження шкідниками.
Ось чому так важливо періодично очищати листя. Ви можете
робити це планово, наприклад, раз на два тижні, або спонтанно,
за необхідності, керуючись візуальними спостереженнями. Але
робити це потрібно.
Очищення листя можна провести різними способами. Вибір
залежить від розмірів і особливостей покриву листяної пластинки.
Велике гладке листя характерне для фікусів, дифенбахій,
кротону. На ньому забруднення помітніше, тому й чистять
його частіше - щотижня. М’якою вологою тканиною, серветкою або губкою обережно протріть листяну пластинку з кожного боку.
Розсічене або скручене листя характерне для папоротей, красулі, драцени. Чистити їх зручніше за допомогою теплого душу
зі слабким напором води. Не забудьте попередньо закрити ґрунт
плівкою, яка захистить його від розмивання. Теплий душ прихильно прийме будь-яка рослина, тому ним можна побалувати і
крупнолисні форми рослин.
Буває, що на листі рослин осідає кіптява та жир. У цьому випадку доречним є застосування м’якого (дитячого) мила або
шампуню. Мильний розчин змивають теплою водою.
Листя фіалок, глоксиній, деяких бегоній «пухнасте» з ворсинками. Як його почистити? У цьому випадку доцільно влаштувати сухе чищення м’яким пензликом, щіточкою або тканиною з
ворсом.
Використання води або мила є доречним тільки у виняткових випадках. Наприклад, при дуже сильному або жировому забрудненні.
Вологе чищення проводять вдень. До кінця дня листя має
обов’язково просохнути. Причому буде краще, якщо його сушіння пройде в темному і теплому приміщенні за відсутності протягів.

1. ПОЛІРУВАННЯ СРІБЛА

Бананову шкірку можна використовувати для
полірування тьмяних виробів зі срібла. Роздрібніть її в блендері, додайте води до одержання консистенції зубної пасти. Потім за допомогою м'якої
тканини та невеликої кількості приготовленої
маси почніть полірувати срібло і ви побачите, що
темний наліт почне зникати. Після цього змийте
залишки банана й пополіруйте поверхню м'якою
тканиною для відновлення блиску.

основи рослин, допоможе відлякати від них попелицю. Для цього необхідно порізати шкірку дрібними шматочками, дати їм підсохнути й закопати
на невеликій відстані від рослин.

5. ОЧИЩЕННЯ РОСЛИН

2. КРЕМ ДЛЯ ВЗУТТЯ

Очищайте листя кімнатних рослин білою
м'якою частиною бананової шкірки. Протріть кожен лист, щоб видалити бруд і пил і відновити
його природній блиск.

3. У ЯКОСТІ ДОБРИВА

7. ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ

Завдяки природним оліям і воску в банановій
шкірці її можна використовувати для очищення й
надання блиску шкіряному взуттю. Натріть взуття внутрішньою стороною шкірки, потім пополіруйте паперовим рушником або сухою тканиною.
Бананова шкірка багата калієм, фосфором, магнієм, кальцієм і азотом. Ці макроелементи сприяють здоровому росту рослин, у тому числі томатів, перців і троянд. Наріжте шкірку банана дрібними шматочками для прискорення процесу розпаду, розкладіть навколо рослини і присипте землею. Вона буде розкладатися, забезпечуючи вивільнення живильних речовин у ґрунт. Для підживлення кімнатних рослин можна висушити бананову шкірку на повітрі або скористатися духовкою для прискорення процесу. Коли вона стемніє
й стане крихкою, розкришіть її та складіть у пакет
для наступного використання. При необхідності
додавайте розкришену шкірку в горщик і перемішуйте з землею.

4. ЗАСІБ ВІД ПОПЕЛИЦІ

Шкірка банана, поміщена в землю навколо

6. ВИДАЛЕННЯ СКАЛОК

Якщо не вдається дістати скалку підручними
засобами, прикладіть шматок бананової шкірки
внутрішнім боком на ділянку зі скалкою й закріпіть пластиром на 24 години. Ферменти витягнуть
скалку на поверхню шкіри, де ви з легкістю її видалите, і залікують ранку.
Почистіть зуби як звичайно з використанням
зубної пасти, потім потріть поверхню зубів м'якою
білою частиною бананової шкірки протягом двох
хвилин. Мінерали в шкірці, такі як калій, кальцій,
магній, марганець і фосфор, корисні для зубів і допоможуть їх освітлити. Почистіть зуби знову, щоб
видалити залишки банана. Повторюйте процедуру 1-2 рази щодня, щоб відбілити зуби.

8. ВИДАЛЕННЯ БОРОДАВОК

Шкірка банана є народним засобом видалення бородавок. Прикладіть її внутрішнім боком до
бородавки, закріпіть пластиром і залишіть на ніч.
Повторюйте процедуру, поки бородавка не зникне. Для рятування від деяких бородавок може знадобитися менше тижня, виведення інших може затягнутися на місяць.

«Жива вода» для саджанців

У цій рідині у живців ніколи не загнивають стебла.
Швидше, ніж у простій воді,
з’являється коріння. Нею можна поливати їх і при посадці приживаються саджанці відмінно. І навіть підсушений по-

садковий матеріал, завдяки
«живій воді», часто вдається
відновити.
Готують розчин з камфорної смоли. Необхідно покласти її в камфорний спирт і залишити на якийсь час, щоб розчи-

нилася. На 50 мл спирту потрібно 20-25 г смоли. Якщо трохи
камфори залишиться на дні нерозчиненою, нічого страшного.
Потім розчин розводять водою
- 10 крапель на 1 склянку або
40 крапель на 1 л. води.

Вирощуємо хрін правильно
Рецепти приборкання цієї пікантної приправи

Х

рін належить до
багаторічних рослин
сімейства хрестоцвітих. У
нього потужна коренева система
з великою кількістю сплячих
бруньок. Кореневища хрону здатні
проникати в ґрунт на глибину до
2 метрів. Сплячі бруньки можуть
розростися практично з будь-якої
глибини. Саме завдяки такій

неймовірній живучості
та потужній кореневій
системі хрін став
найстрашнішим бур’яном
на ділянці.
Позбутися хрону на городі дуже важко, оскільки від найменшого корінця, що залишився
в землі, рослина знову з блискавичною швидкістю розростається по всій
ділянці. Якщо за хроном не доглядати, то
рослина легко дичавіє і стає тим самим
«злісним бур’яном».
Варто знати, що хрін досить морозостійкий і тіньовитривалий, може рости
практично на будь-яких ґрунтах.
Чому дичавіє хрін? В основному причиною цього явища є недотримання осно-

вного правила догляду за рослиною: кореневища необхідно викопувати через 1-2
роки після посадки живців. Якщо хрін росте на одному місці довше, то його коріння
тоншає, починає сильно гілкуватися, глибшає і важко видаляється з землі, а значить,
позбутися хрону на городі стає практично
неможливо.
Саджають хрін відрізками кореневищ
ранньою весною. При цьому підбирають кореневища товщиною 12-15 см і беруть відрізки по 20-25 см у довжину. Ці відрізки відокремлюють від центрального кореневища
ще восени, під час збирання хрону. Зберігають їх у підвалі або будь-якому іншому прохолодному приміщенні, присипавши шаром землі товщиною близько 10 см.
Щоб обмежити хрін, не дозволити йому

розростися по всій ділянці, деякі садівники
висаджують живці в спеціально підготовлені глибокі ящики, які й обмежують кореневу систему рослини. Так можна виростити
гарне коріння і не засмітити ділянку.
До слова, хрін не просто надає нашим
стравам неповторний смак, але й приносить величезну користь організму. До його
складу входить велика кількість ефірної
гірчичної олії, вуглеводи, вітаміни, каротин, білки, лізоцим – бактерицидна речовина. Листя хрону можна використовувати при засолюванні. У їжу вживають тільки коріння рослини. Хрін підвищує апетит,
виступає в якості жовчогінного засобу, допомагає при запаленні слизової рота, при
ангіні, використовують в якості загальнозміцнюючого засобу.
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Празникові
ПЛЯЦКИ
У розпалі - сезон празників, тож не одна господиня,
мабуть, хвилюється, що ж цікаве й оригінальне
приготувати, аби потішити гостей. Пропонуємо
смачну підбірку рецептів галицької випічки, яка
завжди вам стане у пригоді.

СИРНИК «БАУНТІ»

ПОТРІБНО: для тіста - 200 г борошна, 2 ст. л. какао, 10 г порошку до печива,
100 г цукру, 80 г масла, 1 яйце. Сир: 1 кг
сиру, 4 яйця, 300 г цукру, 2 ст. л. крохмалю
або 1 пакет пудингу (сметанкового чи ванільного), 1 пакет ванільного цукру. Кокосовий крем: 400 г молока, 150 г цукру,
300 г кокосової стружки, 200 г масла. Шоколадна поливка: 100 г чорного шоколаду, 3 ст. л. сметани, 1 ст. л. коньяку.
ПРИГОТУВАННЯ: масло перетерти
з борошном, додати решту інгредієнтів,
вимісити м'яке тісто і рівномірно розподілити його на бритванку. Сир перемолоти, додати збиті з цукром яйця, крохмаль
або пудинг і ванільний цукор, гарно перемішати, викласти на тісто і поставити
пекти в розігріту духовку на 40 хв.
Зварити кокосовий крем. У кипляче
молоко додати цукор і кокосову стружку, зменшити газ і варити 15-20 хв. до загустіння. Охолодити й збити із м'яким
маслом. Приготувати помадку: на паровій бані в мисочці розтопити шоколад зі
сметаною і коньяком. На охолоджений
сирник викласти кокосовий крем, зверху акуратно залити помадкою. До слова,
на тісто можна натерти 80 г шоколаду,
а тоді викласти сирну масу. Вийде ніжно
і смачно.

АМБАСАДОР

ПОТРІБНО: бісквіт - 3 яйця, 0,5 скл.
цукру, 0,5 скл. борошна, 2 ст. л. води, 2 ст.
л. олії.
ОСНОВНА МАСА: 1 л молока, 2 ванільні пудинги з цукром, 1 ст. л. з верхом
борошна, 2 ст. л. з верхом крохмалю, 6 ст.
л. цукру, 3 жовтки, 400 г вершкового масла, 2 ст. л. з верхом цукрової пудри, 2 ст.
л. спирту. До світлої маси: банка консервованих персиків. До темної маси: 3 ст.
л. какао, 3 ст. л. кип'ятку, 100 г посічених
волоських горіхів, 100 г родзинок, 100 г
молочного шоколаду, цедра з половини
апельсина.
ПОМАДКА: 100 г чорного шоколаду,
10 ст. л. молока, 2 ст. л. масла.
ПРИГОТУВАННЯ: збити яйця і цукор
протягом 10 хв. до світлої, пухкої маси.
Додати просіяне борошно та легко перемішати ложкою, в додати кінці воду
та олію. Випікати бісквіт 20-25 хв. при
температурі 180 градусів. Склянку молока поєднати з пудингами, жовтками і бо-

рошном. Збивати, поки всі грудочки не
зникнуть. Іншу частину молока разом із
цукром довести до кипіння. Молоко з пудингом влити тонкою цівкою в кипляче
молоко та весь час помішувати. Варити
до загустіння.
Збити м'яке вершкове масло з цукровою пудрою близько 10 хв., а потім
додати до нього ложку холодної заварної маси, постійно збиваючи. Коли масло з'єднається з усім пудингом, додати
спирт і розмішати. Масу ділити на дві
частини. В першу додати какао, перемішане з кип'ятком, горіхи, запарені родзинки, цедру з апельсина і подрібнений
шоколад. В другу масу порізати невеликими кубиками персики.
Масу з какао, горіхів та родзинок викласти на корж. Вирівняти зверху, і поставити на 30 хв. в холодильник. Коли
вона затвердне, викласти зверху масу з
персиками, знову розрівняти та поставити в холодильник на 3-4 години. Нагріти
молоко і масло, а потім додати до них подрібнений шоколад. Перемішувати доти,
поки шоколад не розтопиться і вилити
на пляцок.

КАРПАТКА

ПОТРІБНО: 1 скл. води, 125 г масла, 1
скл. пшеничного борошна, 5 яєць. Крем:
750 мл молока, 130 г дрібного цукру, ванільний цукор (1 пакетик, 16 г), 1 яйце,
4 жовтки, 40 г крохмалю, 20 г пшеничного борошна, 350 г масла кімнатної температури плюс додатково 30 г дрібного
цукру, цукрова пудра.
ПРИГОТУВАННЯ: масло та воду поставити на вогонь, щойно закипить, зняти з вогню та всипати борошно. Перемішати і поставити знову на вогонь, добре
помішуючи. Тісто повинно зібратись в
кулю. Коли на дні утвориться тонка біла
кірка, тісто готове. Поставити охолодити. По одному додати яйця, добре розмішавши після кожного. У результаті повинно вийти гладке тісто без грудочок. Ділити тісто на дві частини. Форму, розміром 32 x 23 cм, змастити маслом та посипати борошном. Викласти за допомогою
ложки тісто і так пекти два коржі при
температурі 200 градусів близько 25-30
хв. до зарум'янення тіста. Під час випікання в жодному випадку не відкривати
духовку.
КРЕМ: 500 мл молока з цукром та ваніллю довести до кипіння. 250 мл моло-

ка збити блендером з яйцем, жовтками,
крохмалем та борошном. Влити тонкою
цівкою в кипляче молоко і, весь час помішуючи, варити до загустіння. Зняти з
вогню, накрити плівкою та поставити
охолоджуватись до кімнатної температури. Масло збити з цукром або пудрою до
пухкості і по ложці додати заварену масу,
весь час збиваючи міксером. Готовим
кремом змастити один корж, накрити іншим та поставити в холодильник. Перед
подачею посипати цукровою пудрою.

ТОРТ «НІЖНІСТЬ»

ПОТРІБНО: бісквіт - 5 яєць, 1 скл. цукру, 1 скл. борошна, 1 ч. л. цедри лимона.
КРЕМ: 20 г желатину, 150 мл води,
300 г сиру, 1 скл. цукру, 250 мл вершків,
ананас консервований.
ПРИГОТУВАННЯ: білки збити з цукром до твердих піків. По одному ввести
жовтки, добре збити. Частинами додавати борошно і акуратно перемішувати.
Вилити тісто в роз'ємну форму, застелену папером. Не забудьте покрутити
форму кілька разів у якийсь бік. Випікати 25-30 хв. при температурі 180 градусів. Дістати бісквіт з форми. Забрати папір. Дати охолонути повністю. Потім розрізати на два коржі.
Приготування крему: желатин замочити у воді. Сир змішати з вершками, цукровою пудрою і добре збити в блендері.
Желатин нагріти до розчинення і змішати з сиром. Додати ананаси. Нижню половину коржа помістити в роз'ємну форму, з боків викласти папір. Коли сирна
маса почне застигати, викласти на корж.
Накрити другим коржем і поставити в
холодильник на 6 годин. Потім вийняти
з форми, забрати папір. Посипати цукровою пудрою.
Нарізати на порційні шматочки.

ТОРТ «СВЯТКОВИЙ»

ПОТРІБНО: для коржів - 3 яйця, 3 скл.
борошна, 1 скл. цукру, 100 г маргарину, 2
ст. л. сметани, 1 ч. л. амонію, 1 ч. л. соди
з оцтом, вишні. Мак: 1,5 скл. маку, 100 г
масла, 1 скл. цукру, 1 лимон. Крем: 0,5 л
молока, 1 скл. цукру, 2 ст. л. крохмалю, 1
ст. л. борошна, масло.
ПРИГОТУВАННЯ: амоній розвести в сметані. Яйця збити з цукром, додати м’який маргарин, сметану з амонієм, соду з оцтом, борошно. Замісити тісто, розділити на 5 частин, до двох дода-

ти какао. Тісто поставити на 1 год. в холод. Спекти 5 коржів: три білих, два - чорних. У чорних коржах зробити невеличкі
дірки, в які, при перемащуванні, покласти вишні. Мак запарити і змолоти чи розтерти з цукром і маслом. Додати лимон.
Приготувати заварний крем з молока, цукру, крохмалю, борошна і масла.
Перекладати так: білий корж-крем-маккрем-чорний корж-крем-білий коржкрем-чорний корж-крем-мак-крем-білий
корж. Не забувати про вишні, вкладати їх
у дірки. Трохи мороки з маком, щоб викласти на крем. Можна легенько ножиком накладати. Виходить високий, смачний пляцок. Можна взяти форму 20-30
см. Замішувати на 1,5 порції і пекти у
формі 24-36 см.

ОРИГІНАЛЬНИЙ КЕКС
«ОСІННІ ФАРБИ»

ПОТРІБНО: 100 мл олії, 300 г гарбузового пюре (гарбуз бажано солодкий),
1/4 ч. л. морської солі (можна і звичайну), 115 г кефіру, 300 г цукру, 4 курячі
яйця середнього розміру, 320 г пшеничного борошна, 2,5 ч. л. розпушувача, 0,5
ч. л. соди, 3/4 ч. л. меленого імбиру, 1 ч. л.
меленої кориці, 1/4 ч. л. меленої гвоздики, 3/4 ч. л. меленого мускатного горіха.
Для крему: 1 кг яблук, 2 пач. галеретки.
ПРИГОТУВАННЯ: у кисле молоко додати соду і перемішати. Гарбузове пюре,
сіль, цукор, кефір і олію змішати кухонним комбайном або міксером на низькій
швидкості (можна і вручну). Додати по одному яйцю, перемішуючи до однорідності. Борошно, розпушувач і спеції перемішати і просіяти. Спеції можна замінити
на 2 неповні чайні ложки прянної суміші. На низькій швидкості вмішати в рідку
масу суміш борошна з розпушувачем - у
два прийоми. Випікати у духовці 30-35 хв.
(форма 26 см) при 180 градусах, (готовність перевірити дерев'яною паличкою,
тісто готове якщо не липне), а у мультиварці 55-60 хв.
ПРИГОТУВАННЯ КРЕМУ: яблука почистити, натерти на грубій тертці (можна перетерти на блендері) і зварити, щоб
були м’які. Ще гарячим крем поділити на
дві рівні частини і в одну додати галеретку червону, в іншу - зелену. Гарячим кремом перемастити коржі.
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Утеплення будинків!
Декорування
фасадів!
ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ
КОМПЛЕКС
ФАСАДНИХ РОБІТ.
Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.

Продаю

В селі Біла
Тернопільського району
дачну ділянку 0,06 га.
Участок під забудову 0,148,
розташований
на вул. Дорошенка.
Тел.: (096) 3450510,
Оксана.

17.11.2017 року о 09 год. відбудуться збори виборців Збаразького району, Тернопільської
області, на яких буде розглядатися питання про
внесення пропозиції щодо відкликання депутата
Збаразької районної ради Обізюка Романа Павловича, а також депутата Збаразької міської ради
Напованця Петра Михайловича за народною ініціативою.
Місце проведення: Збаразьке Районне Споживче Товариство (м.Збараж, майдан Франка, 20)
Будем раді бачити.

Украiнськi
жарти
.

- Чому в 1917 році у Росії сталася революція?
- Бо не було журналіста Соловйова, який би в телевізорі щодня кричав про підступний Захід і доброго царя.
  
- Багато українців скаржаться, що сьогодні на
свою зарплату можуть купити менше, аніж вчора.
- Ну і що? Зате більше, аніж завтра.
  
Каськів, повернувшись із Панами в Україну, телефонує Януковичу в Ростов-на-Дону:
- Шеф, можете повертатися. Тут всі свої. Не судять
і не садять.
  
- Скільки відсотків набрав на виборах до територіальних громад «Народний фронт?».
- Про небіжчиків або добре, або - нічого.
  
- Чули, куме, Кабмін прийняв національну стратегію управління відходами до 2030 року?
- Нарешті українці знатимуть, як правильно кидати чиновників у сміттєві баки.
Відповіді
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Вітання

Вітаємо!

У ці щедрі осінні дні, коли хлібороби зустрічають
професійне свято, свій День народження зустрічає
добрий господар, щирий патріот рідного краю,
голова ФГ «Вікторія-92» Козівського району

Петро Іванович Пеляк!

Колектив «Нашого ДНЯ» засилає імениннику
найщиріші вітання і слова вдячності за підтримку нашого молодого видання. Бажаємо міцного
здоров’я, радості, миру, сонячних днів!

Вітаємо Вас із святом,
Хай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
Роки птахами хай летять,
Та Ваше серце не міліє,
Нехай же Божа благодать
Його добром й надалі гріє.
Хай мрії сповняться й думки,
Якими щедрі і багаті,
Бажаєм Вам з роси й води
Любові й злагоди у хаті!

Вітаємо!

Вітаємо!

Дорогу матусю, кохану дружину,
люблячу донечку

Коханого чоловіка, доброго сина, брата та швагра

Михайла Анатолійовича Шведа

Олександру Василівну
Максимишин

з с. Великі Вікнини Збаразького району
з Днем народження!

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть рівні, чисті, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не оминає цвіт весна!
Життя хай буде, наче свято,
Дарунки, посмішки, пісні,
Любові й щирості багато
Тобі несуть майбутні дні!
Хай зорі падають в долоні
З любов’ю Для здійснення бажань і мрій,
дружина Катя,
Тепла і затишку у домі,
мама Леся, тато
Щасливих, радісних подій!
Анатолій, сестра
Здоров’я – повну криницю,
Надія з чоловіком
Не в небі – у руках синицю,
Все, що миле, хай поруч живе, Миколою і дітьми
А Господь силу, віру й надію дає! Анею та Сашею.

з Теребовлі
з Днем народження!

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю осінню гарну днину
Вітання щирі Ти прийми від нас!
Життя хай квітне лиш яскравим цвітом,
Дарує мир, сердечність і тепло,
Щоб кожен день було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!
Хай ангели Божі Тебе бережуть,
Здоров’я і спокій на крилах несуть!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа!
З любов’ю – діти Оля та Андрій,
чоловік Михайло, мама Лариса.

Вітаємо!

працівників Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату –

Іменинників листопада!

Надію Юзик, Віктора Антонюка, Віктора Борчука, Марію Галанець,
Марію Бовт, Андрія Лугового, Михайла Бовта, Надію Музичук, Ярослава Палія,
Михайла Сімору, Івана Коберника
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки — здійснення бажань!
Від сонця — світла і тепла,

ГОРОСКОП

З 15 по 21 листопада

ОВЕН
Вам буде складно щось утримати. Ви не зможете ні на що вплинути. Якщо течія подій вас влаштовує, краще бути спостерiгачем.
У вихiднi займiться домашнiми
клопотами.
ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня у справах буде
стабільність, але ви зможете змінювати ситуацію. Ні в якому разі
не проявляйте м’якість чи повільність, iнакше відповідальності не
уникнути.
БЛИЗНЮКИ
Для вас вигіднiшою виявиться пасивна позиція. Дозвольте собі
присвятити час тому, що приносить вам задоволення. Саме в цьому й відкриються перспективи. Ви
зрозумієте, як можна отримувати
бажане від інших.
РАК
Тримайте себе в руках, не будь-

Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
З повагою колектив Почаївського
психоневрологічного будинку-інтернату

те імпульсивними. Ви можете захопитися, а потім пошкодувати про
скоєне. Краще направити свою
енергiю в мирне русло.
ЛЕВ
Ви можете бути одержимі якоюсь метою. Краще поки що проявити себе в чомусь іншому, а потім повернутися до цієї мети. Пам’ятайте,
що близькі люди потребують вашої
підтримки.
ДІВА
Ваші думки вголос обернуться
проти вас. Інодi краще промовчати. Також не завадить усвідомити
своє місце. Не вимагайте того, чого
не заслужили, але й не принижуйте себе.
ТЕРЕЗИ
Незабаром вам запропонують
нову посаду, але за гарну перспективу доведеться поборотися. Не намагайтеся дiяти самостiйно, одна
голова - добре, а двi - краще.
СКОРПІОН
Якщо вам набридло щось робити, можете перекласти на когось

цей тягар. Але пам’ятайте, що вибирати і використовувати - це тільки
ваш вибір.
СТРІЛЕЦЬ
Легкий заробiток має вас насторожити. Ви можете опинитися
в ролі заручника. Перевірте навіть
законність ситуації. Покладайтеся
лише на перевірені методи.
КОЗЕРІГ
Не сприймайте все як належне,
робіть щось у відповідь. Будьте терпимішими до оточуючих. Якщо хочете чогось уникнути, обговоріть
відразу всi «за» i «проти».
ВОДОЛІЙ
Постарайтеся вчасно розслабитися або навіть здатися. Обставини
все одно будуть сильнішими вас. Ви
навіть можете чогось досягти, але
не помітите цього.
РИБИ
Ви вийдете на новий рівень і
відразу зрозумієте що до чого. Не
звертайте увагу на чужi думки. Ідіть
на ризик, але будьте готовi до будьяких наслiдкiв.

Погода
в Тернополі
й області

15 листопада - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 0-2, вдень 2-5
градусів тепла. Схід сонця - 7.28,
захід - 16.36.
16 листопада - хмарно, без
опадів, температура повітря вночі 0-1, вдень 1-5 градусів тепла.
Схід сонця - 7.29, захід - 16.35.
17 листопада - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 0-1, вдень 2-5
градусів тепла. Схід сонця - 7.31,
захід - 16.34.

18 листопада - хмарно, дощ,
мокрий сніг, температура повітря вночі 0-1, вдень 2-3 градуси тепла. Схід сонця - 7.32, захід
- 16.33.
19 листопада - хмарно, дощ,
мокрий сніг, температура повітря вночі 2-3, вдень 1-2 градуси тепла. Схід сонця - 7.34, захід
- 16.32.
20 листопада - хмарно, дощ,
мокрий сніг, температура повітря
вночі 0-1, вдень 0-1 градус тепла.
Схід сонця - 7.35, захід - 16.30.
21 листопада - хмарно, дощ,
мокрий сніг, температура повітря вночі 0-1, вдень 0-1 градус
тепла. Схід сонця - 7.37, захід 16.29.

Триває передплата «Нашого ДНЯ»
на наступний 2018 рік!
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