
6 грудня - хмарно, дощ зі сні-
гом, вночі 0-1, вдень 2-3 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.57, захід 
- 16.20.

7 грудня - хмарно, дощ, вно-
чі 1-2, вдень 1-3 градуси тепла. 
Схід сонця - 7.58, захід - 16.20. 

8 грудня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 0-1 
градуси, вдень 2-5 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.59, захід - 
16.20. 

9 грудня - хмарно, без опа-
дів, вночі 0-3, вдень 1-4 граду-

си тепла. Схід сонця - 8.00, за-
хід - 16.19. 

10 грудня - хмарно, дощ, 
сніг, вночі 0-1, вдень 0-2 граду-
си морозу. Схід сонця - 8.01, за-
хід - 16.19. 

11 грудня - хмарно, без опа-

дів, вночі 3-4, вдень 1-2 граду-
си морозу. Схід сонця - 8.02, за-
хід - 16.19. 

12 грудня - хмарно, без опа-
дів, вночі 2-4, вдень 0-1 градус 
морозу. Схід сонця - 8.03, захід - 
16.19. 

Погода в  
Тернополі  
й області
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Тернопільський національний економічний університет
запрошує на День відкритих дверей!
10 грудня 
2017 року.
Початок  
о 10:10 

У Тернопільському національному економіч-
ному університеті відбудеться День відкритих 
дверей! Колектив ТНЕУ запрошує старшоклас-
ників стати активними учасниками зустрічі.
Юнаки та дівчата матимуть нагоду взяти участь 
у ярмарку спеціальностей, профорієнтаційній 
платформі, екскурсії університетом, поспілкува-
тися з ректором вищого навчального закладу, а 
також дізнатися актуальну інформацію стосов-
но основних аспектів "Вступної кампанії 2018".

Місце проведення: центральний корпус Тернопільського 
національного економічного університету, 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль
Телефон приймальної комісії: (0352) 47-50-60

Шановні працівники 
органів місцевого 
самоврядування, 
дорогі колеги!

Місцеве самоврядування визнаєть-
ся демократичною світовою спільнотою  
виробленою століттями цінністю, яка є 
однією з головних підвалин будь-якого 
демократичного ладу. Це – фундамент 
суспільства, надбудовами якого є зако-
нодавча, виконавча та судові гілки дер-
жавної влади. І саме по тому, як реалі-
зовуються дії цих надбудов, й визнача-
ється життя держави, комфортність у 
ній кожного громадянина. Починаю-
чи із народного віча, шануючи звичає-
ве право, наші предки, попри всі нама-
гання зайд та завойовників, були вну-
трішньо вільними, прагнули самостій-
но керувати своїм життям, а неписані 
норми та моральні засади громади для 
її членів були основним законом. Ця іс-
торична пам’ять – запорука утверджен-
ня та розвитку місцевого самоврядуван-
ня в Україні. Особливо сьогодні в умовах 
впровадження реформ децентралізації. 
Тож нині, шановні колеги, ваша праця 
особливо відповідальна.

Добігають  кінця два роки каденції 
обласної ради шостого скликання. Нам 
доводиться  працювати у складний, але 
надзвичайно цікавий час реформування 
практично усіх сфер суспільного життя.    

Дякую усім, шановні колеги, за співп-
рацю та підтримку. Бажаю усім праців-
никам органів місцевого самоврядуван-
ня здоров’я, щастя, добра, творчої насна-
ги для благородної справи – піклування 
про заможне, успішне, щасливе життя 
громад. Успіхів вам  у всіх починаннях!

Голова обласної ради 
Віктор ОВЧАРУК.

Протест заради дітей
Жінки виступили проти  
дискримінації малят без прописки

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:  
прийом та доставку видання до передплатників

Триває передплата «Нашого ДНЯ» 
на наступний 2018 рік!
3 міс. – 54 грн. 64 коп.
6 міс. – 105 грн. 68 коп.

12 міс. – 208 грн. 76 коп.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 

поштовому відділенні або у листонош

індекс - 68710

3  
стор.
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«Станом на сьогоднішній 
момент Збройні сили України 
повноцінно забезпечені про-
дуктами харчування, одягом, 

зброєю, амуніцією. Утім, не це 
найважливіше для наших сол-
датів, перш за все їм потрібна 
моральна підтримка і не менш 

важливо, що підтримують дух 
військових саме їхні земляки, 
жителі Тернопільської облас-
ті», – зазначив Степан Барна.

Він зауважив, що бійці у 
зоні АТО відчули підтримку 
з боку Тернопільської облас-
ті, отримали відповідні наго-
роди. «І це є свідченням того, 
що армія буде підтримувати-
ся і ми будемо робити все для 
того, щоб Україна була тери-
торіально цілісною, а армія 
сильною. Також, зі свого боку, 
ми зробимо все, щоб змінити 
обличчя нашої армії та покра-
щити умови перебування вій-
ськовослужбовців у місці по-
стійної дислокації. Окремо у 
цьому напрямі хочу виділи-
ти відновлення військових 
частин на території області, 
над якими сьогодні триває 
робота у Теребовлі, Чортко-
ві та Тернополі. Тому хочеть-
ся ще раз сказати слова вдяч-
ності нашим героям, які ви-
борюють свободу і незалеж-
ність України та своїми сер-
цями захищають народ від за-
гарбників», – підкреслив го-
лова ОДА.

Водночас, він акцентував, 
що підтримка бійців – патро-
натна, правова, соціальна – є 

важливою складовою в роботі 
Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації. 

«Поїздки з Тернопільщи-
ни на Схід відбуваються регу-
лярно. У порівнянні з перши-
ми днями війни, забезпечен-
ня української армії значно по-
кращилося. Тому сьогодні важ-
ливо, щоб підтримка бійців не 
обмежувалася лише офіційни-
ми заходами. Поїздки волонте-
рів та ініціативних груп дуже 
потрібні і зараз. Адже прості та 
щирі зустрічі  мають бути по-
стійними, щоб там, на Сході, 
були впевнені – кожного із них 

з нетерпінням чекаємо вдома і 
дякуємо за кожен день миру», 
– зазначив Степан Барна.

Відвідали наших бійців на 
східних рубежах та передали 
продукти, гостинці й облад-
нання, яке потребували вій-
ськові, також голова Терно-
пільської обласної ради Ві-
ктор Овчарук, заступник го-
лови – керівник апарату Тер-
нопільської ОДА Ігор Вонс, се-
кретар Тернопільської міської 
ради Віктор Шумада та коман-
дир тернопільської артилерій-
ської бригади, полковник Сер-
гій Баранов.

Степан Барна: Наші захисники мають бути впевнені – 
кожного із них з нетерпінням чекаємо вдома 
і дякуємо за кожен день миру
Понад 3,5 тисячі військовослужбовців з 

Тернопільщини сьогодні захищають Вітчизну 
на сході України. Зокрема, з області на східних 

рубежах служать бійці в складі тернопільської 
артилерійської бригади, Національної гвардії та 
батальйону «Тернопіль». Їхня участь надзвичайно 
важлива з точки зору забезпечення територіальної 
цілісності України і наш обов’язок, представників 
органів державної влади, максимально допомагати 
не тільки відбудовувати військові частини на 
території області, а й морально й матеріально 
підтримувати наших військовослужбовців. На цьому 
наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна 
під час поїздки у зону антитерористичної операції 
напередодні Дня Збройних сил України.

Нинішня ситуація в Україні не зали-
шає абсолютно жодних сумнівів у тому, що 
соціально-економічне становище в наших 
селах і   адміністративне управління в сіль-
ській місцевості обтяжене багатьма сер-
йозними проблемами.

Найголовнішими є гостра нестача ко-
штів у бюджетах багатьох нинішніх сіль-
ських рад,  дефіцит кваліфікованих кадрів 
і їх недостатня  завантаженість у виконан-
ні службових  обов’язків.

Однак очевидним і ганебним фактом 
існуючого процесу децентралізації є те, 
що процес об’єднання громад відбуваєть-
ся непрозоро та  без пояснень людям при-
чин його проведення.

У зв'язку з цим закликаємо держав-
ну виконавчу владу області та районів де-
тально роз’яснювати людям  доцільність 
створення об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ)  та  користь від цього, а та-
кож  аргументовано і переконливо окрес-
лювати кінцевий результат  від таких 
об’єднань.

Громадяни області мають бути  впев-
неними, що вони об’єднуються добровіль-
но, а не примусово. Тільки у такий спосіб 

можуть бути втілені в життя обіцяні вла-
дою переваги і покращення від створен-
ня ОТГ. Лише  тоді люди, але вже самостій-
но,  будуть вирішувати, у які саме, за фор-
матом та масштабністю, об’єднані терито-
ріальні громади їм варто входити, і чи вза-
галі у цьому є потреба.

Для забезпечення   справжніх демо-
кратичних засад у діяльності громад лю-
дям необхідно надати практичну допомо-
гу в розробці та ухваленні «Статутів тери-
торіальних громад», а їх доповнити та під-
силити допоміжними «Положеннями», 
які передбачені чинним законодавством 
України. Громадян, які хочуть об’єднатись 
у громади, треба навчити, як реально і 
ефективно користуватись інструментами 
місцевого самоврядування, визначеними 
законодавством України.

Партія «Громадянська позиція» ви-
вчає і аналізує ситуацію стосовно створен-
ня громад.  Виходячи з наших оцінок і про-
гнозів, вважаємо неправильним і навіть 
шкідливим створення ОТГ у складі 10-ти 
та більше сіл. На нашу думку, найопти-
мальнішим є об’єднання з 5-ти - найбіль-
ше 7-ми сільських населених пунктів.

Ми переконані, що лише у таких не-
великих територіальних утвореннях, де 
люди знають один одного, тісніше спілку-
ються між собою, можна ефективно і спра-
ведливо управляти майном, грошима та 
розпоряджатись вільними земельними ді-
лянками. І лише у таких випадках це  може 
робитись, насамперед, заради користі та 
вигоди мешканців своїх сіл, а не для збага-
чення заїжджих бізнесменів.

З метою ефективної роботи об’єднаних 
територіальних громад та забезпечення 
справедливості у використанні ними ко-
штів і спільного майна міст, сіл та селищ 
Тернопільська обласна організація полі-
тичної партії «Громадянська позиція» вва-
жає за необхідне:  

- обласній і районним державним адмі-
ністраціям вживати заходи щодо недопу-
щення      використання  об’єднаними те-
риторіальними громадами  коштів  пере-
важно для  потреб населених  пунктів, які 
стали центрами  громади;

- визначені на ремонти та капіталь-
ні вкладення кошти, з  числа зароблених 
об’єднаною територіальною громадою,   
необхідно пріоритетно направляти   на по-
треби  сіл, з врахуванням  сплати податків  
підприємцями та підприємствами, розта-

шованих в конкретних селах;.
- перед затвердженням бюджету гро-

мади - забезпечити   проведення громад-
ських  обговорень фінансового коштори-
су, в рамках якого по кожному населеному 
планувати використання  коштів  для по-
треб села та щорічно звітувати про вико-
нання таких планів;

- у  2018 році  обласній державній ад-
міністрації та керівникам об’єднаних тери-
торіальних громад нарешті вирішити пи-
тання щодо залучення в наступному році 
до бюджетів громад і сільських рад  ко-
штів, які зобов’язані сплачувати орендарі 
великих земельних масивів, від викорис-
тання  ними проектних доріг.  При цьому 
спрямування цих коштів має піти на по-
треби лише тих сіл, яким належать кон-
кретні землі.

Петро ЛАНДЯК, 
голова Тернопільської 

обласної організації політичної 
партії «Громадянська позиція»

3 грудня 2017р.

ЗАЯВА Ради Тернопільської обласної організації 
політичної партії «Громадянська позиція»

Голові  Тернопільської обласної державної  
адміністрації п. С. Барні.

Районним державним адміністраціям (за списком).
Головам і депутатам об'єднаних

територіальних громад (за списком).

треби лише тих сіл, яким належать кон
кретні землі.

Петро ЛАНДЯК
голова Тернопільської 
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Найбільше обурює те, що спе-
ціально навчені люди у соцмере-
жах підбурюють міських мамів 
проти неміських. Мовляв, у са-
дочках не вистачає місця терно-
пільським діткам, то хай іного-
родні платять за «ліжкомісце» 
або не займають місця для «бі-
лих» діток. Але скажіть, хіба про-
блема із місцями в садочках ви-
никла тільки сьогодні? А голо-
вне: скільки нинішнє керівни-
цтво (яке управляє містом вже 
8-ий рік) побудувало нових са-
дочків чи реконструювало існу-
ючих для збільшення площі?

Всі, мабуть, чули виступ місь-
кого голови після тієї скандаль-
ної сесії у четвер, де він поясню-
вав, що об’єднаним громадам дер-
жава виділяє кошти на прописа-
них там діток, а тому якщо мале-
ча відвідує садочок у місті, сіль-
ський бюджет має ці кошти пе-
редати Тернополю. Або ж нехай 
батьки заплатять зі своєї кишені. 

Насправді міський голова, 
як завжди, лукавить. По-перше, 
держава виділяє кошти (субвен-
цію) тільки на шкільну освіту. І 
тільки громадам. Позашкільна 
та дошкільна освіта ж фінансу-
ються з місцевих бюджетів. Тому 

якщо село ще не приєдналося до 
громади (а таких навколо Терно-
поля багато), то на його рахун-
ках навіть на школи немає ко-
штів, не кажучи вже про забезпе-
чення дошкільнят.

По-друге, на території сіл та 
громад знаходиться чимало важ-
ливих для міста об’єктів. Напри-
клад, те ж сміттєзвалище, во-
догін тощо. Чи повинні ці ради 
сьогодні теж вимагати захмар-
ну плату з тернополян за те, що 
приймають наше сміття та по-
стачають нам питну воду? І голо-
ви громад зайняли сьогодні ціл-
ком господарську позицію: да-
вайте, тернополяни, спершу, за 
законом, створіть свою громаду, 
а потім сядемо і порахуємо, хто 
кому і скільки винен.

По-третє, ініціатива міської 
влади серйозне тягне на кримі-
нальне правопорушення, адже 
йдеться про пряме вимагання 
коштів із батьків дітей, які не 
прописані в Тернополі. Рішен-
ня мерії міста неправомірне вже 
тому, що порушує Основний за-
кон України, не кажучи вже про 
інше чинне законодавство. Стат-
тя 24 Конституції говорить, що 
«не може бути привілеїв чи об-

межень за ознаками… місця про-
живання… або іншими ознака-
ми». А стаття 53 гарантує, що 
«кожен має право на освіту. Дер-
жава забезпечує доступність і 
безоплатність дошкільної… осві-
ти, різних форм навчання». Жод-
не рішення органу місцевого са-
моврядування, жодне розпоря-
дження міського голови не може 
суперечити Конституції!

А тепер про головне: для чого 
депутатам і міському голові Тер-
нополя потрібен скандал всеу-
країнського масштабу? Адже в 
бюджеті міста, як бачимо, достат-
ньо коштів не тільки на дітей з-за 
меж міста, а й на купівлю нових 
іномарок та оплату чисельних 
хвалебних текстів у місцевих ЗМІ. 

Річ у тім, що цей скандал, на 
думку багатьох, має виключно 
політичний підтекст – таким чи-
ном мерія хоче змусити навко-
лишні села приєднатися до Тер-
нополя, аби в рамках децентра-
лізації створити об’єднану гро-
маду. Ось тільки села не поспі-
шають в обійми великого міста. 
Вони не бачать у цьому для себе 
жодної вигоди. Та й співпраця із 
таким мером, як видно, зовсім не 
до вподоби селищним головам. 

І замість того, щоби за круглим 
столом розв’язати спірні питан-
ня, досягнути компромісу та хоч 
чимось привабити села на свою 
сторону, міський голова та вірні 
йому депутати роблять заручни-
ками тисячі невинних дітей та 
їхніх батьків. Очевидно розрахо-
вуючи на те, що прості люди, аби 
не платити захмарні суми, самі 
змусять місцевих голів прийти 
на поклін до влади Тернополя.

Це не тільки сумно і страшно. 
Це – ганебно. Ще жодну владу на-
шого міста не пікетували матері 
з дітьми. Жоден мер не додумав-
ся робити дітей розмінною моне-
тою своїх політичних цілей. Та що 
казати, ще жодна міськрада так 
цинічно і самовпевнено не пору-
шувала Конституцію України!

Я глибоко поважаю тих жі-
нок, які прийшли пікетувати 
тернопільську мерію. На їхньо-
му боці - закон, мораль і мате-
ринська відвага захищати своїх 
дітей.

Між тим, ще у 2015 році я 
пропонував керівництву міс-
та реальний вихід із ситуації, 
аби місць у садочках вистачи-
ло всім дітям. Це можна зроби-
ти трьома способами.

Перший – це надбудова 
третього поверху в існуючих 
типово-стандартних двоповер-
хових садочках. В таких «ман-
сардах» запросто можна роз-
містити всі службові та техніч-
ні приміщення, кабінети педаго-
гів тощо. Тоді у звільнених вни-
зу приміщеннях можна відкрити 
додаткові групи. І коштуватиме 
це все разів у 5 дешевше, ніж бу-
дівництво окремого закладу для 
такої ж кількості дітей. А заод-
но й вічно-діряві дахи в дитсад-
ках нарешті буде надійно пере-
крито.

Другий спосіб – створення 
так званих садочків «неповно-
го дня» на перших поверхах жит-
лових будинків. Вимоги до обла-
штування таких закладів із боку 
санстанції та інших служб спро-
щені, а виділення додаткових зе-
мельних ділянок при цьому вза-
галі не потрібне. Забудовники 
легко могли б облаштовувати 
такі заклади у новобудовах за-
мість сплати обов’язкового 6%-
ого внеску до бюджету...

І, нарешті, третій спосіб – це 
будівництво приватних дитсад-
ків за кошти інвесторів (зараз 
таке активно практикує Київ-
ська міськрада). Отак і чергу до 
комунальних дошкільних закла-
дів можна розвантажити, і місь-
ку казну поповнити…

Усі три варіанти хороші та 
цілком реальні. Треба тільки, 
щоб у міській владі були люди 
відповідальні й небайдужі - 
здатні любити не лише своїх, 
власних дітей...

Віталій ЦИМБАЛЮК.

Віталій Цимбалюк: 
«Ганьба по-тернопільськи:  
ще жодну владу нашого міста  
не пікетували матері з дітьми»
30 листопада в Тернополі сталася резонансна подія 

- міську раду пікетували матері! Вони живуть у 
Тернополі, тут витрачають зароблене, а їхні чоловіки 

працюють і сплачують податки в бюджет міста. В той самий 
бюджет, який також фінансує дитячі садочки, куди мами 
хочуть водити своїх діток. Але тільки тернопільська влада 
додумалася обкласти жінок непосильними поборами за 
таке право. Всупереч Конституції, всупереч усім моральним 
і людським законам міська рада поділила дітей на «білих» і 
«чорних». На людей і недолюдків.

«Всі діти рівні у правах», 
«Ні - дискримінації» 
- з такими гаслами 

тернополянки із візочками 
та дітьми на руках прийшли 
під стіни міської ради. Жінки 
обурені тим, що родинам, які 
мешкають у Тернополі, однак 
не мають офіційної прописки, 
тепер доведеться платити 
за перебування малюка у 
дошкільному закладі 1200 
гривень. На сьогодні - це значна 
сума для сім’ї, а якщо у дитсадок 
ходять двоє або троє дітей, що 
робити тоді? 

- Ми проти цього, щоб наші чинов-
ники порушували Конституцію Украї-
ни, - зазначає Юля Змарко. – Усі діти рів-
ні, ми маємо повне право обирати місце 
проживання і садочок, який відвідува-
тиме дитина. Це нам гарантує закон. Не 
розумію, чому ним нехтує міська рада. 
Є теми, на яких не можна спекулювати. 

Багато матерів принесли в руках 
дитячі підгузники як символ того, що 
всі діти однакові – і з тернопільською 
реєстрацією і  без неї. Жінки заявляють, 
їх чоловіки зараз працюють у Тернопо-
лі, сплачують податки у бюджет міста, 
також тут вони витрачають зароблені 
кошти.

- Різниці між дітьми немає – немає 
своїх і чужих, - каже Христина Хлібо-
вич. - Сьогодні у світі і так надзвичай-
но складна ситуація – прірва між бага-
тими і бідними зростає щоразу більше. 
У мене троє дітей. Двоє з них ходить у 
садочок. Звідки ми візьмемо гроші, щоб 
платити щомісяця 2400 гривень - на-
віть не знаю. 

Міський голова Тернополя Сергій 
Надал, депутати, які, власне, прийняли 
таке рішення, поділивши дітей на «сво-
їх» і «чужих», вислухали протестуваль-
ників і заявили про створення робочої 
групи, яка буде розбиратися у цій ситу-
ації. Також зазначили, що не платити-
муть за перебування у дошкільному за-

кладі ті родини, які працюють у кому-
нальних закладах міста, або якщо один 
з батьків прописаний у Тернополі. А 
ось щодо інших, то Тернопільська місь-
ка рада звертатиметься до керівництва 
Тернопільського району та новоутво-
рених громад щодо проведення так 
званих бюджетних трансфертів і пере-
рахування коштів за дітей, які ходять 
у дитсадки Тернополя, у бюджет міста. 

Жінки виступили проти  
дискримінації малят без прописки
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- Вплине негативно, якщо взамін ска-
сованої спрощеної системи оподаткуван-
ня не буде запропонований новий піль-
говий режим оподаткування за загаль-
ною системою оподаткування. Скасуван-
ня «спрощенки» не варто здійснювати од-
номоментно, оскільки нею користують-
ся вже майже 20 років. Як мінімум, потріб-
но врахувати визначений Податковим 
кодексом України принцип стабільності. 
Згідно цього принципу, будь-які зміни до 
податкового законодавства слід вносити 
не пізніше, ніж за шість місяців до почат-

ку нового бюджетного періоду. 
Треба правильно розуміти причини 

запровадження спрощеної системи опо-
даткування у кінці 1990-их. Основною 
причиною було вирішення проблеми за-
йнятості. Спрощена система оподатку-
вання дала можливість багатьом грома-
дянам нашої країни працювати самим на 
себе на законних підставах. А середньо-
му та великому бізнесу надала можли-
вість на законних умовах мінімізовува-
ти сплату податків. Тому у випадку її ска-
сування та запровадження раціональних 

альтернативних преференцій для дріб-
ного бізнесу і сільського господарства 
слід очікувати додаткових надходжень 
від середнього та великого бізнесу. І ці 
надходження, за умови ефективного дер-
жавного управління, можна спрямувати 
на економічні видатки, створюючи нові 
робочі місця та підприємства.

- Чи не призведе відміна «спрощен-
ки» до надмірного фіскального наван-
таження і регулятивного тиску?

- Загальний податковий тиск на біз-
нес в Україні не є вищим за той, який 
практикується в розвинутих країнах. У 
деякій мірі він є і нижчим. А говорити 
про якусь важливу фіскальну роль «спро-
щенців» узагалі недоречно. Для прикла-
ду, частка надходжень від єдиного подат-
ку торік склала близько 10 відсотків до-
ходів місцевих бюджетів. На сьогодніш-
ні він є законною формою мінімізації по-
даткових зобов’язань бізнесу.

- Чи слід очікувати, що після лікві-
дації «спрощенки» дехто з бізнесменів 
піде в «тінь», а дехто закриється?

- Все залежить від того, що можуть 
прийняти взамін спрощеній системі опо-
даткування. Якщо б її просто скасували, 
не запропонувавши альтернативи дріб-
ному бізнесу та аграріям, рівень тініза-
цїї та закриття бізнесу зріс би. Загалом, 
спрощена система сьогодні якраз і є фор-
мою «легальної тіні». Тому, при умові 
безальтернативного скасування спроще-
ної системи оподаткування вона б про-

сто трансформувалась з однієї форми - в 
іншу. Зараз, за офіційними даними Мініс-
терства економічного розвитку і тор-
гівлі, рівень тіньової економіки в Укра-
їні складає 37 відсотків ВВП. Цей показ-
ник приблизно стабільний в останні сім 
років. Тому слід подумати про його зни-
ження, в тому числі за рахунок скасуван-
ня спрощеної системи оподаткування з 
відповідними компенсаційними префе-
ренціями за загальною системою опо-
даткування. При правильному підході 
це збільшить частку легального бізнесу 
в країні.

- Чи користується закордонний 
бізнес спрощеною системою оподат-
кування? Якщо так, то наскільки це 
корисно для бізнесу і держави.

- У більшості розвинутих країн прак-
тикується надання податкових пільг у 
рамках єдиної системи оподаткування. 
У нас же існують пільги як по загальній 
системі оподаткування, так і додатково - 
спрощена система оподаткування є піль-
говою формою оподаткування. Такі піль-
ги у зарубіжних країнах надаються або 
дрібному бізнесу, або на перших етапах 
підприємництва, або для пріоритетних 
галузей господарства країни. 

Надання пільг дрібному бізнесу, чи 
в перші етапи підприємництва, є корис-
ним і потрібним для будь-якої держа-
ви, оскільки сприяє появі нових вироб-
ництв, зайнятості та економічному роз-
витку.

«СПРОЩЕНА СИСТЕМА СЬОГОДНІ 
Є ФОРМОЮ «ЛЕГАЛЬНОЇ ТІНІ»

Окремі політики і експерти 
заявляють, що до 2020 року 
в Україні можуть ліквідувати 
«спрощенку». Мовляв, така 
вимога МВФ. Якщо країна 
позбудеться спрощеної 
системи оподаткування, 
яким чином це вплине на 
малий і середній бізнес та 
економіку країни? 

На запитання «Нашого ДНЯ» 
відповідає Анатолій ЛУЦИК, кандидат 
економічних наук, доцент кафедри 
податків та фіскальної політики 
Тернопільського національного 
економічного університету. 

Ольга ЧОРНА.

«МИ САМІ СОБІ - РЕФОРМИ», - КАЖУТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКІ 
ЗАРОБІТЧАНИ АБО ЧИ ВРЯТУЄ 4100 ГРИВЕНЬ МІНІМАЛКИ 

УКРАЇНЦІВ І ДЕ ТІ ГРОШІ ВЗЯТИ?
Розмовляючи із знайоми-

ми тернополянками, які їздять 
на заробітки, зайшла мова про 
українські реформи. Мої спів-
розмовниці - з вищою освітою. 
Колись працювали на місцевих 
підприємствах, які вже «відда-
ли Богові душу». Так ось, одна 
з жінок невесело пожартува-
ла: «Ми самі собі - реформи. Бо 
змушені були давати раду, коли 
зарплат на роботі не платили, а 
потім - скоротили. «Човникува-
ли». На ринках стояли. Згодом 
«прорубали вікно» на європей-
ські роботи. Реформи вдалися, 
якщо не зважати, що життя ми-
нає на чужині».        

Реформаторів в Україні тьма. 
А де реформи? Значна частина 
населення їх не бачить і не відчу-
ває. Як свідчать результати соцо-
питування Фонду «Демократич-
ні ініціативи» імені Ілька Кучері-
ва, 39,7 відсотків українців не ві-
рять в успіх реформ в країні і 42 
відсотки вважають, що з необхід-
них - не зроблено нічого. І лише 
0,4 відсотки вважають: більша 
частина необхідних реформ вже 
зроблена. «Колосальний» ре-
зультат діяльності влади!

А нещодавно Лондонський 
аналітичний центр «Legatum 

Institute» склав рейтинг найбільш 
процвітаючих країн світу у 2017 
році в рамках щорічного дослі-
дження «Prosperity Index». Експер-
ти оцінювали 149 країн за вісьмо-
ма критеріями: економіка, освіта, 
охорона здоров’я, особиста свобо-
да, безпека, можливості підприєм-
ництва, управління і соціальний 
капітал. Нашої держави серед про-
цвітаючих країн нема. У топ-10 
найбільш благополучних держав: 
Норвегія, Нова Зеландія, Фінлян-
дія, Швейцарія, Швеція, Нідерлан-
ди, Данія, Канада, Австралія, Ве-
лика Британія. Україна, порівня-
но з минулим роком, опустилася 
на п’ять позицій, посівши 112 міс-
це. Безпека і медицина - найслаб-
ші місця нашої країни.  

Економіка також кульгає на 
обидві ноги. Що, власне, стиму-
лює трудову міграцію. За даними 
«ExpatInsider», до п’ятірки кра-
їн, де проживає найбільше укра-
їнських мігрантів, увійшли: Ро-
сія, Канада, Польща, США, Брази-
лія. Там зараз налічується понад 
вісім (!) мільйонів наших співвіт-
чизників. Водночас, приміром, в 
Італії проживає 231 тисяча укра-
їнців, в Німеччині - 230 тисяч. 
Більшість українських мігрантів 
- жінки. Українці за кордоном ка-

жуть: основною причиною мігра-
ції став пошук кращих умов для 
життя. І констатують, що за кор-
доном вони заробляють набагато 
більше, ніж удома. 

І тут вирішив «розщедри-
тися» рідний уряд - з наступно-
го року підвищити «мінімалку». 
Хто не хоче отримувати більше? 
Але ситуацію, як кажуть, треба 
оцінювати тверезо.  

Кабмін, водночас, погіршив 
прогноз інфляції на 2018 рік - з 
семи - до дев’яти відсотків. Про 
це йдеться у схвалених урядом 1 
грудня поправках до «Основних 
прогнозних показників економіч-
ного й соціального розвитку Укра-
їни на 2018-2020 роки». Тобто, 
споживчі ціни у наступному році 
зростуть на дев’ять відсотків.

Проте уряд і президент впев-
нено прогнозують збільшення 
«мінімалки» до 4100 гривень. І 
нардепи в унісон з урядовцями 
кричать: треба підвищити! 

Політологи та економічні 
експерти розгублені «щедрістю» 
президента, прем’єра і парламен-
тарів, бо не розуміють, звідки на-
дійдуть кошти на це підвищен-
ня. Адже інвестиційний клімат в 
країні не поліпшився, серйозних 
фінансових надходжень не було. 

Люди також переконані: че-
рез інфляцію підвищення буде 
непомітним. Та й роботу мож-
на втратити. Не факт, що через 
зростання «мінімалки» подеку-
ди не будуть скорочені робочі 
місця. І, до речі, зараз зарплату 
менше, аніж 3200 гривень, отри-
мують 20 відсотків українців. 

Підприємці, у свою чергу, за-
певняють: знову зросте ЄСВ і 
вони просто не зможуть його ви-
плачувати. Справді, найважливі-
шим питанням є те, чи зможе біз-
нес потягнути мінімальну зарп-
лату у розмірі 4100 гривень, на-
голосив на телеканалі ZIK політо-
лог Дмитро Разумков. Для бага-
тьох підвищення до 3200 гривень 
було достатньо складним. «Якщо 
ж говорити про так званих «ФО-
Пів» - фізичних осіб-підприємців, 
то малому бізнесу буде доволі 
складно виплачувати такі зарп-
лати», - вважає Разумков. 

Інший експерт, співзасновник 
Громадянської платформи «Нова 
Країна» Андрій Длігач, дотримуєть-
ся думки, що економічних підстав 
для підвищення «мінімалки» нема.   

Крім того, ріст «мінімалки» 
може спричинити ще більшу мі-
грацію. Цього добивається ни-
нішня українська влада? Адже 

4100 гривень - далеко не міні-
мальна європейська зарплата. У 
Європі чорноробочі можуть отри-
мати 600-800 євро. З іншого боку, 
може, владі вигідно, аби українці 
їхали працювати за кордон? 4100 
гривень - це у межах 130 євро за 
нинішнім курсом. А чимало за-
робітчан щомісяця передають в 
Україну набагато більші суми. У 
результаті, бізнес депутатів, чи-
новників та інших «слуг народу» 
непогано живе за рахунок заро-
бітчанських грошей. 

Експерти кажуть: попереднє 
підвищення «мінімалки» спричи-
нило втрату близько 500 тисяч 
робочих місць. Тому, на переко-
нання Андрія Длігача, президент 
і прем’єр «мають опікуватися не 
передвиборчими обіцянками і 
популістськими заявами, а ство-
ренням умов для того, аби іно-
земний бізнес інвестував, а укра-
їнський - повертав гроші до кра-
їни і створював нові робочі міс-
ця». Бо якщо поїдуть українці, то 
в нас працюватимуть робітники з 
Гани, Узбекиста-
ну, Туркменіста-
ну. І це вже почи-
нається… 
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Учасники бойових дій мають 
право на безкоштовне 
медичне забезпечення. 

Які саме ліки можна отримати, 
роз’яснили у Регіональному 
центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Тернопільській області.

Безкоштовні медикаменти для учас-
ників АТО  передбачає  п. 1 ст. 12, 13, 
15 Закону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захис-
ту». З 1 січня 2018 року безоплатно і на 
пільгових умовах відпускатимуть ліки, 
включені до Національного перелі-
ку основних лікарських засобів. Він за-
тверджений постановою Кабміну від 25 

березня 2009 року (№ 333).
Учасникам бойових дій, інвалідам ві-

йни або членам сімей загиблих видава-
тимуть безкоштовні ліки за наявності ре-
цепта лікаря та ветеранського посвідчен-
ня. Безоплатні медикаменти можна отри-
мати в аптеках, при медичному закла-
ді, де виданий рецепт. Однак, безкоштов-
ний відпуск лікарських засобів здійсню-
ють лише у разі амбулаторного лікування 
основного захворювання, за яким нада-
но пільги. Водночас, хворі на СНІД та ВІЛ-
інфіковані, незалежно від основної неду-
ги, мають право на безоплатний відпуск 
лікарських засобів за будь-яких інших за-
хворювань. 

Щодо безкоштовного зубопротезу-

вання (за винятком протезування з доро-
гоцінних металів), то це гарантує п. 2 ст. 
12, 13, 15 Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту». Учасники бойових дій, інваліди ві-
йни та члени сімей загиблих мають право 
на безкоштовне зубопротезування на під-
ставі ветеранського посвідчення в дер-
жавних закладах охорони здоров’я. 

Зубопротезування фінансується з міс-
цевих бюджетів. У разі відмови у надан-
ні пільги варто звертатися до територі-
альних структурних підрозділів з питань 
охорони здоров’я за місцем проживання 
(обласних, міських). 

Є й інші пільги у сфері медичного за-
безпечення, які надають на підставі по-

свідчень учасника бойових дій, інваліда 
війни, члена сім’ї загиблого. Зокрема, це 
щорічне медичне обстеження і диспансе-
ризація, користування при виході на пен-
сію поліклініками та госпіталями, у тому 
числі військовими госпіталями та гос-
піталями ветеранів війни. Також перед-
бачене першочергове обслуговування в 
лікувально-профілактичних закладах, ап-
теках.

В Україні діє єдиний номер з надан-
ня безоплатної правової допомоги – 
0-800- 213- 103. За ним можна отрима-
ти роз’яснення у разі потреби. Ця теле-
фонна лінія працює цілодобово. Дзвін-
ки у межах України – безкоштовні.

«Отримати цю нагоро-
ду - зовсім непросто, - розпо-
відає професор Лілія БАБІ-
НЕЦЬ, доктор медичних наук 
і практикуючий лікар. - Адже 
часто під час перегляду мину-
лих телепрограм доводилось 

червоніти за колег з інших ме-
дичних закладів, які потрапля-
ли під спонтанну перевірку 
прискіпливого «Інспектора», 
а часом - просто по-людськи 
і професійно співчувати ме-
дичним працівникам і пацієн-
там медичних закладів з інших 
міст України. Наші працівни-
ки спрацювали достойно, а ре-
зультатом цього і стало прису-
дження престижної телевізій-
ної нагороди. 

Я працюю в лікарні прак-
тично від самого початку сво-
єї кар’єри, з 1988 року. За такий 

час стаєш невід’ємною част-
кою закладу, не уявляєш поза 
ним свого професійного та й 
у цілому людського життя. Чи 
була випадковою ця нагорода? 
Моя відповідь: ні, це – не ви-
падковість. Успіх лікарні – це 
результат системної праці ко-
лективу і адміністрації закла-
ду. Медичному персоналу на-
шої рідної лікарні завжди щас-
тило на керівників, які нама-
гались розвивати і модернізу-
вати заклад. Особливо потуж-
но відбувалось це останніми 
роками за керівництва нашим 

закладом Віктора Кміти. До 
речі, у час проведення медич-
ної реформи наш заклад отри-
має статус госпітальної окруж-
ної лікарні, таких буде лише 4 
на всю область.

Всі щоденні зусилля колек-
тиву та адміністрації для чіткої 
роботи складного механізму 
лікарні, для вирішення непро-
стих фінансових, матеріально-
технічних, кадрових та профе-
сійних завдань і стали підґрун-
тям для отримання такої пре-
стижної громадської нагороди 
– стати «Гордістю міста». Окрім 

того, лікарня є потужною клі-
нічною базою для навчання 
студентів-медиків та інтернів, 
післядипломного безперерв-
ного удосконалення лікарів 
різних фахів, а також наукової 
та клінічної діяльності науков-
ців Тернопільського держав-
ного медичного університету. 
Тому ми, науковці-клініцисти, 
вважаємо престижну нагороду 
«Гордість міста» нашої клініч-
ної alma mater і своєю також, 
заслуженою щоденною пра-
цею всього високопрофесійно-
го колективу».

Тернопільська лікарня 
отримала високу відзнаку 
ТЕЛЕВІЗІЙНОГО РЕВІЗОРА 

Наприкінці листопада в 
Тернополі побувала знімаль-
на група телевізійного про-
екту «Інспектор. Міста». 
Його експерти перевіряють 
якість надання різних по-
слуг. Заклад оцінюють за 
шістьма критеріями. Пе-
ревіряти можуть лікарні, 
школи, заклади харчування. 

Ведучий другого сезону 
проекту Володимир Остап-
чук, колишній конферансьє 
«Євробачення 2017», відві-
дав Тернопільську комуналь-
ну міську лікарню №2. Візит 
був несподіванкою для ліка-
рів, які спершу не знали, що 
перед ними знімальна гру-
па. Аби перевірити терно-
пільських медиків, сценарис-
ти вигадали, начебто люди-
ні з іншого міста потрібна 
допомога. Те, як лікарі допо-
могли «пацієнту», сподоба-
лося експертам програми. 
За це лікарня нагороджена 
відзнакою «Гордість міста». 

Випуск про лікарню Тер-
нополя покажуть у 2018 
році на телеканалі «1+1». 
«Наш день» запитав самих 
медиків, що, на їхню думку, 
допомогло отримати від-
знаку.

Які ліки можуть отримати безкоштовно
 учасники АТО і сім’ї загиблих?
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З початку нового 
року набуде 
чинності заборона 

на придбання молока 
у селян. Тобто 
підприємства не зможуть 
купувати сировину в 
людей, що збирають 
її у своїх приватних 
домоволодіннях. 
Натомість на полицях 
українських магазинів 
з’явиться нове 
маркування молока. 
Зокрема, будуть 
представлені три сорти 
- екстра-класу, вищого і 
першого.

Заборона на домашнє мо-
локо передбачена договором 
про асоціацію з Європейським 
Союзом. З початку нового року 
підприємства більше не змо-
жуть закуповувати молоко у 
селян, а тільки в спеціалізо-
ваних фермерських господар-
ствах.

Варто відзначити, що нині 
частка домашнього молока на 
українському ринку становить 
близько 25%. 

Між тим, в Україні продо-
вжують зростати в ціні про-
дукти харчування. За 11 мі-
сяців подорожчали всі осно-
вні продукти, в результаті 
чого приготування традицій-
них страв боляче б’є по кише-
нях українців. Наприклад, ін-
декс салату «Олів’є» зріс на 
26%, борщу – на 33%. А м'ясо 
й м’ясопродукти, порівняно з 
минулим груднем, здорожчали 
на 29,2%.

Загалом у порівнянні з по-
чатком року ціни на спожив-
чому ринку України зросли на 
11,5%. На Тернопільщині - аж 

на 11,7%. В області найбільше 
подорожчали сало, яйця. А та-
кож - молочні продукти. 

В управлінні статистики 
підрахували, що у жовтні сало 
та яйця подорожчали на 15,6% 
та 13,5%. На 8% та 5,2% зросли 
в ціні молоко та сир. Крім того, 
на 3,7–1,7% стали дорожчими 
кисломолочна продукція, сме-
тана, масло, хліб, соняшнико-
ва олія, на 0,7–0,2% – макарон-
ні вироби, яловичина, пшенич-
не борошно. 

Якою ж буде на полицях ма-
газинів ціна на молоко з Ново-
го року – побачимо… 

Цьогорічна 
осінь завдала 
чимало клопотів 

аграріям. Тривалі 
дощі, висока вологість 
грунту спричинили 
запізнення посіву 
озимини, стримували 
темпи збирання пізніх 
осінніх культур, зокрема, 
кукурудзи та цукрового 
буряка.

Однак, як мовиться, справ-
жній господар не залишить на 
полі й зернинки. Незважаю-
чи на складні погодні умови, 
у фермерському господарстві  
«Вікторія–92» Козівського ра-
йону завдяки високій органі-
зації праці до 3 грудня завер-
шили весь комплекс осінніх 
робіт. Заклали надійну осно-
ву і під майбутній урожай на-
ступного року. В оптимальні 
терміни з дотриманням агро-
технічних заходів посіяли ози-
мину на площі 1120 гектарів. 
Завершили оранку площ під 
весняний посів, крім тих, які 
були зайняті під цукровим бу-
ряком.

Саме пізні культури ста-
ралися зібрати без вагомих 

втрат. Були задіяні і сучана 
техніка, і люди. Всі працівни-
ки господарства трудилися 
з великою відповідальністю, 
відчуваючи, що їхня праця ці-
нується, заслуги помітні, а ро-
бота кожного веде до спіль-
ного результату.  Працювали 
у дві зміни на полі та госпо-
дарському дворі, вдень і вно-
чі, незважаючи на негоду. Зі-
браний в жовтні урожай греч-
ки, сої, соняшника вже був на 
току і йшов в реалізацію. 

Листопад теж все частіше 
обмивався дощами. На полі 
стояли сотні гектарів необмо-
лоченої кукурудзи, що дуже 
непокоїло хліборобів. Завдя-
ки злагодженій роботі вдало-
ся зібрати по 140 центнерів 
цієї культури з кожного гек-
тара. Дощі також стримували 
темпи збирання цукрових бу-
ряків і його транспортування 
з поля.  Однак все-таки вда-
лося зібрати більше восьми 
тисяч тонн солодких коренів 
врожайністю 755 центнерів в 
заліковій вазі з гектара і зда-
ти на переробку.  

Фермерське господарство 
«Вікторія-92» уже повністю 

розрахувалося з пайовиками. 
Господарський рік закінчуєть-
ся з добрими виробничими і 
фінансовими результатами, 
що дозволить вчасно випла-
чувати заробітну плату, здій-
снювати відрахування в бю-
джет та реалізовувати нові со-
ціальні проекти.

Тож, коли підготовлені з 
осені площі чекають наступ-
ної весни, а весь урожай ле-
жить у засіках,  хочеться ска-
зати  голові  ФГ «Вікторія–92» 
Петру Івановичу Пеляку і його 
колективу велике  хлібороб-
ське спасибі. А за сумлінну 
працю відзначити добрими 
словами трактористів Віта-

лія Кривокульського, Андрія 
Топоровського, Іван Полиня-
ка, Юрія Корчука, Богдана Ко-
закевича, Бориса Шарвана, 
Михайла Пеляка. Подякува-
ти комбайнерам Юрію Корчу-
ку, Валерію Поєздніку, водіям 
Ярославу Лішнянському, Бог-
дану Шиманському, Михайлу 
Починку, Михайлу Стасиши-
ну. А також операторам, пра-
цівникам Миколі Загнійному, 
Віталію Тичинському, Олегу 
Дядьо, Олександру Лабів-
ському, Івану Барні, Ми-
хайлу Дмитруу, Ярославу 
Пеляку. 

Щирі слова поваги по-
чуєте і про заступників 

голови господарства Олек-
сандра Пеляка, Федора Голо-
вацького, Олега Дмитришена, 
завідуючого господарським 
двором Михайла Мельни-
ка, завдяки яким успішно за-
вершилася осіння компанія зі 
збирання врожаю 2017-го. 

Тож гарної тобі погоди, 
«Вікторіє-92», щедрих май-
бутніх ужинків і щасливих, ве-
селих Новорічних 
і Різдвяних свят!

Справжній господар не залишить
НА ПОЛІ Й ЗЕРНИНКИ

 У «ВІКТОРІЇ –92» уже дбають 
про майбутній урожай 

У Новий рік без молока від селян Подайте заяву, щоб стати 
«спрощенцем» з 2018 року 

Останній день подання заяви щодо переходу на спрощену сис-
тему оподаткування з 1 січня 2018 року та розрахунку доходу за 
попередній календарний рік - 15 грудня 2017-го (пп. 298.1.4 По-
даткового кодексу України (далі - ПКУ). 

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і 
зборів, відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про пе-
рехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви 
до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів 
до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт гос-
подарювання може здійснити перехід на спрощену систему опо-
даткування один раз протягом календарного року. До поданої за-
яви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. 

Відділ організації роботи Головного управління
 ДФС у Тернопільській області.  

Чи оподатковуються квитки на 
новорічно-різдвяні заходи та подарунки?

У Тернопільській ОДПІ роз’яснили, що відповідно до Податко-
вого кодексу, до загального місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку не включається вартість дарунків (а та-
кож призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо 
їх вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробіт-
ної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звіт-
ного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій 
сумі (у 2017 році - 800 гривень). Вартість таких дарунків роботода-
вець (інша особа, що надає дитячі подарунки) відображає у подат-
ковому розрахунку за ф. №1ДФ за ознакою доходу «160».

Якщо вартість дитячих новорічних подарунків та квитків, які 
надаються платникові податків, перевищує у 2017 році 800 гри-
вень, то сума такого перевищення оподатковується податком на 
доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та у формі №1ДФ за-
значати за ознакою доходу «126», як додаткове благо. Крім того, 
якщо вартість подарунка перевищує 800 гривень, із суми переви-
щення слід сплатити й 1,5 відсотків  військового збору.

Детальніші консультації - у Центрі обслуговування 
платників та за телефоном: 43-46-10.

nday.te.ua

Іван  ДУФЕНЮК, член 
Національної спілки 

журналістів 
України.

Продукт від домашніх корів потрапив 
в Україні під заборону 
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За плечима у кожного з 
них особиста трагедія, 
труднощі, безсилля 

та біль. А ще власний 
шлях до перемоги над 
обставинами, оточенням, 
над самим собою. Сьогодні 
їх очі сяють і вони 
впевнено йдуть по життю 
– мають улюблену справу, 
займаються спортом і 
допомагають рідним. 
Однак добре пам’ятають 
той момент, коли життя 
розділилося на до і після, 
а безнадія краяла серце. 
Вони зуміли знайти у 
собі сили, щоб здолати, 
здавалося б, нездоланні 
обставини і знову 
навчитися радіти долі. 

Люди з обмеженими можли-
востями та надзвичайною си-
лою духу зібралися разом за кру-
глим столом в управлінні вико-
навчої дирекції Фонду соціаль-
ного страхування України в Тер-
нопільській області напередодні 
Міжнародного дня людей з інва-
лідністю. Вони приїхали з різних 
куточків області, щоб поспілку-
ватися, поділитися своїми досяг-
неннями та досвідом. 

Сьогодні Фонд соціального 
страхування в області опікуєть-
ся більш, як тисячею інвалідів 
праці І-ІІІ груп, їх постійно від-
відують допомагають з реабілі-
тацією, оздоровленням, протезу-
ванням та багатьма іншими по-
требами. 

- Інвалідність - це не вирок, 
часто кажемо ми, переконуючи 
і травмовану людину, і суспіль-
ство в тому, що такий життєвий 
виклик можна подолати, – заува-
жує начальник управління вико-
навчої дирекції Фонду соціаль-
ного страхування України в Тер-
нопільській області Федір Борт-
няк. - Найперше, після травми 
особі з інвалідністю важливо зро-
зуміти: для того, щоб почати про-
цес фізичного та психологічного 
одужання, потрібно спочатку ви-
рішити, що ти далі робитимеш 
у своєму житті. Адже одужан-
ня - це тяжка праця. Якщо люди-
на стає інвалідом, будучи вже до-
рослою, пристосуватися до тако-
го життя дуже важко. Тому Фонд 
соціального страхування вже ба-
гато років допомагає людям з об-
меженими можливостями, які по-
страждали на виробництві, орга-
нізовує цікаві заходи, спартакіа-
ди, об’єднує їх разом.

Зокрема, Фонд фінансує ви-
трати на додаткове харчуван-
ня, придбання ліків, спеціальний 
медичний, постійний сторонній 
догляд, побутове обслуговуван-
ня, протезування, медичну реабі-
літацію, придбання спеціальних 
засобів пересування тощо, Цього 
року 232 тисячі гривень оплаче-
но в області за протези, технічні 
засоби реабілітації, ще додатко-
во - майже 70 тисяч - за інвалід-
ні візки. На постійний, сторонній 

догляди та побутове обслугову-
вання осіб з інвалідністю виділе-
но 1,113 млн. грн.

- Працівники управління 
та районних і Тернопільсько-
го міського відділень виконав-
чої дирекції Фонду в Тернопіль-
ській області постійно відвіду-
ють осіб з інвалідністю за місцем 
постійного проживання, їдуть 
до них з посильною допомогою, 
роз’ясненнями та підтримкою, 
- зазначає заступник начальни-
ка управління Наталія Найчук. - 
Часто звичайний побут з нероз-
виненою,  непристосованою со-
ціальною інфраструктурою міс-
течок і сіл створюють людям з 
особливими потребами чимало 
незручностей. Ми робимо усе від 
нас залежне, аби вони почували-
ся впевнено у житті.

Учасники круглого столу 
жваво обговорювали спартакі-
аду «Сила духу», яка стала ваго-
мою частиною у долі кожного з 
них. Цьогоріч наша область за-

йняла третє місце на всеукраїн-
ських змаганнях, які   відбували-
ся в Одесі. 

Кожна історія цих людей – 
унікальна і особлива по-своєму.  
Валентина Слюсарчук працюва-
ла малярем на будівництві. Вона 
отримала травму  під час роботи 
у 2009 році, впавши з помосту на 
бетонну площадку, та сильно по-
шкодила ногу. До того спортом 
не займалася, однак вирішила 
спробувати свої сили на відбірко-
вих змаганнях спартакіади «Сила 
духу», які організовував Фонд. Їй 
настільки сподобалася атмосфе-
ра і командний дух цього дійства, 
що вона не лише виграла облас-
ні змагання з бомбаскету, а й здо-
була перемогу на всеукраїнських 
в Одесі. Тривалий час жінка на-
полегливо тренувалася по кіль-
ка годин у день і стала кращою на 
змаганнях, а найважливіще – здо-
була перемогу над своїми страха-
ми, невпевненістю, а це варто не 
одної медалі.

Надія Валіон із Скалата Під-
волочиського району - вчитель 
початкових класів Колодіївської 
школи з тридцятип’ятилітнім 
стажем.  Вона отримала серйоз-
ну травму правої руки, пережила 
три складні операції у столиці. І 
хоч повністю свої функції рука 
так і не відновила, та жінка зумі-
ла подолати зневіру і труднощі, 
успішно працює в школі та на-
віть займається волонтерством. 

- Я була на Майдані, – каже 
пані Надія. – Старалася робити 
все для того, щоб український 
народ переміг, щоб мої діти жили 
в іншій країні. Коли хлопці поча-
ли вирушати на Схід, почала за-
йматися волонтерством разом зі 
своїми учнями. Ми передавали 
малюнки, листи, смаколики для 
військових 93-ї бригади. А ще не-
звичайні прапори, до яких при-
кріпляли різнокольорові стріч-
ки і дзвіночки. Коли їх вивішу-
вали на вулиці, то від поривів ві-
тру чути було легенький пере-

дзвін – ми казали хлопцям, що це 
нагадування про те, що дома їх 
постійно чекають і думають про 
них. 

Людям, які переживають 
щось схоже, отримали травми і 
боряться за своє здоров’я, пані 
Надія радить не замикатися на 
своєму горі, а просто жити. До-
помагати рідним, підтримувати 
тих, хто цього потребує, в жодно-
му разі не опускати рук. 

- Дуже важлива у такий мо-
мент підтримка рідних і дру-
зів, - додає вона. – Мені допома-
гали діти, колеги-вчителі, бать-
ки  учнів. Навіть зробили спеці-
альний металевий олівець, куди 
вставляли крейду, щоб я могла 
писати на дошці. У такі момен-
ти я розуміла, що не залишила-
ся наодинці зі своїм горем, що є 
люди, яким я потрібна. 

З Михайлом Музикою нещас-
ний випадок стався ще у 1969 
році під час сільськогосподар-
ських робіт. Хотів допомогти то-
варишу причепити плуги від 
трактора і гусеницею дуже силь-
но травмував ногу. Він пристосу-
вався до нового життя на мили-
цях – швидко рухатися і долати 
перешкоди, а під час жнив навіть 
лагодить і водить комбайн. Ме-
ценати, які підтримують спар-
такіаду «Сила духу», в якій брав 
участь пан Михайло, подарува-
ли йому путівку в Меджугор'є. 
То під час екскурсії він самотуж-
ки  піднявся на святу гору швид-
ше, аніж багато людей на здоро-
вих ногах. 

Люди з інвалідністю для нас 
усіх  є прикладом мужності і 
сили духу. Вони вчать нас цінува-
ти життя, долати перешкоди та 
використовува-
ти можливос-
ті, які дає нам 
доля. 

Навіть без ноги їздить на комбайні 
ТА ПІДКОРЮЄ ГІРСЬКІ ВЕРШИНИ

Люди з обмеженими можливостями та надзвичайною силою 
духу вчать  нас цінувати життя

Юля
 ТОМЧИШИН.

Надія Валіон зі своїми учнями
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Творчо-мистецька 
група «Євген Удін і 
Компанія» побувала 

у дитячій музичній школі 
села Залізці Зборівського 
району. Талановитих 
залозецьких гуртківців 
та  тернопільських 
художників і педагогів 
об’єднала любов до 
творчості, спільні 
мистецькі проекти, 
бажання пізнавати нове 
та розвивати таланти. 

Тернопільські гості, пересту-
пивши поріг відділення дизай-
ну школи, були приємно враже-
ні творчістю юних гуртківців. 
Звичайні сільські діти, які з на-
вколишніх сіл у будь-яку пого-
ду добираються хто пішки, хто 
автобусом чи велосипедом на 
заняття гуртка образотворчо-
го мистецтва, зуміли створити 
такі професійні роботи, які при-
крашають стіни кабінету. У ма-
ленькому приміщенні не пере-
рахувати дитячих мистецьких 
шедеврів, які високо оцінили 
професіонали. 

Юні залозецькі художни-
ки брали участь уже в трьох 
художньо-мистецьких плене-
рах, які організовувала у Терно-
полі творча група «Євген Удін 
і Компанія» разом з місцевою 
владою. Мальовничі карпат-
ські краєвиди лягли на полот-
на дітей під час V художньо-
мистецького пленеру, який 
проходив у мальовничому 
селі Криворівня, що на Івано-
Франківщині. Заложці пред-
ставляли Ірина Білокур, Марія 
Дереженець та Марія Кусяк.

 Особливо усіх вразив осін-
ній пейзаж із пластиліну Маріч-
ки Кусяк. З тих пір пленеристи із 
щирістю називають її «пласти-
ліновою дівчинкою». Під час VI 
пленеру «Палітра буковинсько-
го краю», що проходив у Чернів-
цях влітку, величну чернівецьку 
архітектуру, відомі скульптур-
ні пам’ятки майстерно відтво-
рили разом із тернопільськими 
дітьми і залозецькі. Наймолод-
ша учасниця пленеру Бронець-
ка Діанка вразила художників 
своєю наполегливістю, бажан-
ням творити і вчитися. Найпо-
тужнішою була команда із За-
лозець на VII пленері «Козаць-

ка палітра» у Теребовлі. Щасли-
вими, з подарунками і грошови-
ми преміями та натхненням до 
творчості повернулися діти до 
рідної школи. 

Гості з Тернополя розпо-
віли про власний мистець-
кий шлях, а також вислови-
ли щиру вдячність керівникам 
школи, які сприяють розвитку 
мистецьких здібностей у сво-
їх учнів.  Зокрема подяку отри-
мав директор Залозецької му-
зичної школи Ярослав Горіш-
ний та викладач відділення 
дизайну Ольга Мищук, яка ра-
зом зі своїми вихованцями їз-
дить на всі пленери. Саме за-

вдяки її щоденній праці діти 
показують такий високий ре-
зультат у мистецтві, зазначи-
ли гості. 

Під час зустрічі панувала 
тепла і щира атмосфера. Ху-
дожники з Тернополя Воло-
димир Шумило, Любов і Во-
лодимир Поворозники, Мико-
ла Кафтан, Оксана Бурда подя-
кували батькам вихованців за 
допомогу, розуміння та віру у 
своїх синів та дочок. 

- У вас дивовижно талано-
виті діти, - звернувся до бать-
ків учнів заслужений худож-
ник України Євген Удін.  - Під-
тримуйте їх, старайтеся спри-

яти розвитку їхніх здібностей. 
Можливо, серед них підроста-
ють відомі художники. 

Учасники творчо-мисте-
цької групи «Євген Удін і Ком-
панія» привезли школярам у 
подарунок торт та мистець-
кі товари. Директор Залозець-
кої ДМШ Горішній Ярослав Ва-
сильович подякував тернопіль-
ським гостям за цікаву твор-
чу зустріч і запросив провести 
пленер у Залізцях - мальовни-
чому куточку Тернопільщини, 
яке заслуговує на те, щоб його 
краєвиди були зображені на по-
лотнах юних та досвідчених ху-
дожників. 

Під час майстер-класу спортс-
менка поділилася секретами про-
фесійної майстерності разом із 30 
юними вихованцями відділення 
фехтування.

Олена провела кілька спарин-
гів, продемонструвала цікаві при-
йоми та, безумовно, додала ентузі-
азму юним фехтувальникам.

Після закінчення тренування 
учасники заходу активно спілку-
валися між собою та ділилися вра-
женнями. Вихованці намагалися 
відтворити прийоми, яких навчи-
лися у відомої землячки. Зустріч 
завершилася автограф-сесією.

Організатори заходу – Терно-
пільський міський центр фізич-
ного здоров’я населення спільно з 
адміністрацією КДЮСШ №2 щиро 
подякували Олені за участь в зу-
стрічі.

До залозецьких школярів 
ЗАВІТАЛИ ВІДОМІ ХУДОЖНИКИ 

Досвідчених майстрів пензля вразили таланти сільських дітей

Майстер-клас від учасниці Олімпійських ігор
Спортсменка Олена Кривицька поділилася секретами 

майстерності з тернопільськими дітьми

Відома фехтувальниця Олена Кривицька 
–  випускниця Тернопільської КДЮСШ 
№2. Вона – заслужений майстер 

спорту України, член збірної команди 

України, дворазова учасниця Олімпійських 
ігор, бронзова призерка цьогорічного  
Чемпіонату світу та чемпіонка Світу серед 
військовослужбовців 2017 року.
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

Порожні обіцянки 
і бездіяльність - справжня «опіка» 

ЄС Східною Європою
Саміт Східного партнерства і його де-

кларація свідчать, чи справді Євросоюз 
опікується країнами цього регіону. Для 
висміювання результатів саміту існує де-
кілька причин, пише Андерс Ослунд, екс-
перт із міжнародних питань у статті для 
«Atlantic Council». Східне партнерство скла-
дається з шести держав: Грузія, Молдова і 
Україна - «демократії, що борються», і «ав-
торитарні країни - Вірменія, Азербайджан і 
Білорусь. ЄС не бачить сенсу тримати їх ра-
зом. Таким чином, навряд чи ЄС зможе до-
помогти трьом хитким демократіям, і це 
серйозна помилка. Найважливішим питан-
ням у цій частині світу є військова агресія 
РФ проти України. На саміті ЄС не згадав 
про збройний конфлікт на Донбасі і навіть 
про Росію. Отже, ЄС не пропонує жодної 
безпеки учасникам Східного партнерства. 
Ключовим питанням у екс-республіках 
СРСР є встановлення верховенства права і 
реальних прав приватної власності, але це 
також не у фокусі ЄС. Не згадали і про Цен-
тральноєвропейську угоду про вільну тор-
гівлю, яка принесла б користь для приєд-
нання Грузії та України до ЄС. Не запропо-
нувала Європа й перспективи щодо член-
ства в ЄС. «Чи є будь-яка іноземна країна 
важливішою для ЄС, ніж Україна?» - рито-
рично запитує Ослунд.

США готують наджорсткі 
санкції проти друзів, дітей 

і партнерів Путіна

Штати планують запровадити нові 
санкції проти Росії. Вони можуть стати 
безпрецедентними за своїм масштабом. 
Розгляд цього питання відбудеться невдо-
взі, інформують іноЗМІ. Також зазначаєть-
ся, що антиросійські санкції будуть розгля-
нуті у Вашингтоні в лютому 2018 року на 
найвищому рівні. Очікується, що під санк-
ції потраплять великі підприємці, які пра-
цюють з Кремлем, близьке коло Володими-
ра Путіна, його друзі та їхні діти.
Вакансій сміттяра у Німеччині нема 

- професія популярна 
Знайти вакантне місце сміттяра у ве-

ликих містах Німеччини майже нере-
ально, пише germania.one. Скільки ж за-
робляють тамтешні сміттярі? В середньо-
му, без освіти, отримують 1500-2200 євро 
на місяць. Набагато більше, приблизно 
3000-3500 євро, заробляють люди, які ма-
ють відповідну освіту і посвідчення во-
дія. У Німеччині професія сміттяра гаран-
тує кар’єрне зростання. Вже з першого року 
навчання на цю спеціальність можна за-
робляти від 610 до 950 євро. У подальшій 
перспективі на посаді диспетчера автопар-
ку або керівника групи платня може сягну-
ти у рік приблизно 50 тисяч євро. Незва-
жаючи на те, що ця робота фізично важ-
ка, вакантних місць в Німеччині практич-
но нема. Надто гарна зарплата у цих людей.

У сукні від «Zara» жителька Нью-
Йорка знайшла… мертву мишу 
Жителька Нью-Йорка знайшла у під-

кладці своєї нової брендової сукні мерт-
ву мишу. Кейлі Фізел каже, що купила сук-
ню «Zara» за 40 доларів. Згодом відчула 
«неприємний їдкий запах». І щось подряпа-
ло ногу. Це виявилася лапа миші, що стир-
чала з підкладки. «Я завмерла, я була пара-

лізована страхом», - розповіла Кейлі «New 
York Post». Вона подала позов проти «Zara» 
- іспанської торговельної мережі. Речник 
«Zara USA» заявив, що компанія «знає про 
позов і вивчає це питання». 

Собака підстрелив 
американського мисливця

Під час полювання в США чоловік 
отримав кульове поранення в спину. Як 
виявилось, постріл зробив його собака, по-
відомляє «Des Moines Register». Курйозний 
інцидент трапився у штаті Айова. Амери-
канець Вільям Ренкурт з друзями вирушив 
на полювання. З собою узяв собаку. Коли 
мисливці вистежували фазана, у спину по-
терпілого влучила куля. Постріл здійснили 
зі зброї мисливця, яку він залишив на зем-
лі. Винуватцем став собака, який випадко-
во наступив на спусковий гачок. Порани-
ли мисливця з відстані 20 метрів. За слова-
ми експертів, якби він був ближче до руш-
ниці, міг би отримати травми, несумісні з 
життям.

Який вік печери храму 
Гробу Господнього?

Вчені оприлюднили дані досліджен-
ня, яке проводили в печері храму Гро-
бу Господнього в Єрусалимі, повідомляє 
«Science Alert». Дослідженнями займа-
лись науковці з Афінського національно-
го технічного університету. Встановили, 
що печера в храмі Гробу Господнього ство-
рена на 300 років пізніше після смерті Ісу-
са Христа. Такий висновок можна зробити 
після аналізу вапняного розчину печери. 
Відтак, дата її створення відповідає пері-
оду правління римського імператора Кос-
тянтина І, який після зречення язичництва 
оголосив християнство офіційною релігі-
єю імперії. Науковці припускають, що під-
земна порожнеча утворилась у 345 році 
нашої ери. Вчені поки не встановили, яка 
саме гробниця із храмового комплексу на-
лежала Ісусу. Припускають, що це Церква 
Гробу Господнього. 

Штати закликають 
евакуювати з Південної Кореї 

родини дипломатів
Американський сенатор Ліндсі 

Грем закликав евакуювати з Півден-
ної Кореї дружин і дітей співробітни-
ків представництв США. За його сло-
вами, це необхідно у зв’язку з немину-
чістю близького збройного конфлікту з 
КНДР.  Радник американського президен-
та з нацбезпеки Герберт Макмастер та-
кож заявив, що на підготовку до війни з 
Пхеньяном у США залишається не так ба-
гато часу. «Існують шляхи вирішення цієї 
проблеми без збройного конфлікту, але в 
наявності гонка, оскільки лідер КНДР Кім 
Чен Ин підходить до цього все ближче і 
ближче», - сказав Макмастер у інтерв’ю 
телеканалу «Fox News». Раніше Північна 
Корея попередила США про загрозу по-
чатку ядерної війни.

У Латвії запропонували визнати
 російські ЗМІ іноземними агентами

У Латвії зареєстрована петиція, яка 
закликає прийняти закон, що закрі-
пить на території країни статус росій-
ських телеканалів як іноземних аген-
тів, передає УНН. Петицію зареєстрував 
Раймонд Лейніекс-Пуке, член правління 
Латвійської соціал-демократичної робіт-
ничої партії, яка виступає ініціатором бо-
ротьби з російськими ЗМІ. У петиції вима-
гають закріпити за російськими телека-
налами статус іноземних агентів і позба-
вити їх можливості транслювати рекламу 
національних політичних партій і держ-
підприємств. В Росії Держ-
дума дозволила визнати 
зарубіжні ЗМІ іноземними 
агентами. 

Україна виплатила МВФ більше,
 ніж отримала  

Станом на 1 грудня Україна перера-
хувала Міжнародному валютному фон-
ду за 2017 рік $1,268 мільярдів. Водночас, 
протягом року Україна отримала від МВФ 
один транш на мільярд доларів, повідомля-
ють «Українські новини» з посиланням на 
прес-службу НБУ

Московія ув’язнила 
більше 2200 українців 

Уповноважена Верховної Ради з прав 
людини Валерія Лутковська повідоми-
ла, що сьогодні на території Росії з різ-
ним процесуальним статусом ув’язнені 
понад 2200 українців. «Це різні грома-
дяни: ті, які засуджені або переслідують-
ся у зв’язку зі скоєнням просто криміналь-
ного злочину; які стали жертвами торгівлі 
людьми, але були засуджені, як ті, що вчи-
нили кримінальний злочин; засуджені за 
кримінальний злочин, але ми їх розгляда-
ємо, як політичних», - заявила Лутковська 
в інтерв’ю «Радіо Свобода». За її словами, 
шлях звільнення політв’язнів - «політич-
ні переговори». В Росії також перебувають 
ті, кого затримали при в’їзді, інкримінуючи 
переважно статті про шпигунство. 

Резонансний факт про Голодомор
У 1933 році, коли Москва морила го-

лодом українців, країни Заходу про це 
знали, але відмовлялися порушувати 
це питання на офіційному рівні, розпо-
вів український професор, історик Ва-
силь Марочко, передає «24 канал». За 
його словами, західні країни знали про те, 
що відбувається через рапорти своїх дипло-
матів. «Та ж Ліга Націй не відреагувала, а 
коли у вересні 1933 року головуючий у ній 
прем’єр-міністр Норвегії Монвінкель виніс 
це питання на обговорення, то Франція і 
Великобританія відмовилися порушувати 
його на офіційному рівні, зіпхнувши на Чер-
воний Хрест», - підкреслив науковець.

У Кабміні ціну на газ взяли 
зі стелі і «поклали» в платіжки
За півтора роки судової тяганини Каб-

мін не зміг представити жодного обгрун-
тування ціни на газ. Про це президент Ки-
ївської регіональної енергетичної асоці-
ації Олександр Трохимець заявив в ефірі 
телеканалу ZIK. «Про ціну на газ і її еконо-
мічну необгрунтованість. Є судовий про-
цес на, так звану, єдину європейську ціну, 
яку Гройсман встановив на 13-й день сво-
го перебування на посаді прем’єр-мініcтра. 
За півтора року судової тяганини немає рі-
шення, але стали відомі дуже цікаві фак-
ти. Згідно адміністративного судочин-
ства, саме орган влади повинен був довес-
ти ціну на газ. Але в суд вони не принесли 
жодного документа, чи розрахунку, який 
показує ціну, яку встановили, - 6979 гри-
вень», - сказав Трохимець. За його слова-
ми, ціну, яку назвали економічно обгрун-
тованою, у Кабміні не рахували, а взяли 
цифру зі стелі. 

Риба шукає, де глибше, 
а нардепи - де вигідніше 

За три роки кожен 12-й нардеп змі-
нив фракцію чи групу, до якої увійшов за 
результатами виборів до Верховної Ради 
2014 року. Загалом, 36 депутатів змінили 
політичні сили. Із них 26 добровільно пере-
йшли в іншу фракцію чи групу і ще 10 були 
змушені залишити політсилу після того, як 

їх виключили з її складу, повідомили у Ко-
мітеті виборців України. Так, 42 відсотки 
нардепів із початкового складу «Волі Наро-
ду» зараз входять до інших фракцій чи груп 
або є позафракційними. Це ж стосується 22 
відсотків депутатів «Самопомочі», 10 відсо-
тків - БПП, 5 відсотків - «радикалів» Ляшка і 
«Батьківщини». 

Керівник «Укрзалізниці» отримує 
вдвічі більше Ангели Меркель
Високі зарплати у колишнього і ни-

нішнього керівників «Укрзалізниці» не 
змогли подолати корупцію в цій держав-
ній монополії і зробити її ефективною, 
інформує «5 канал». Зарплата нинішньо-
го керівника Євгена Кравцова складає по-
над 1 мільйон 200 тисяч гривень на місяць 
(близько 40 тисяч євро). При цьому платня 
канцлера Німеччини Ангели Меркель удві-
чі нижча. Меркель отримує 18 тисяч євро в 
місяць, а середня зарплата німця - 3,5 тисяч. 
У президента Франції 15 тисяч євро платні, 
а пересічного француза трохи менше чоти-
рьох тисяч. За словами журналістів, експе-
римент з високими зарплатами провалив-
ся. Мільйонні виплати не допомогли подо-
лати корупцію. Зате хабарі нікуди не поді-
лися. А на роботу залізниці все більше на-
рікань. 

Молокозаводам заборонять 
брати домашнє молоко

Із 1 січня на полицях українських ма-
газинів залишаться три сорти молока: 
екстра-класу, вищого і першого. Моло-
козаводам заборонять брати на перероб-
ку домашнє молоко, повідомляє ТСН. Згід-
но з договором про асоціацію з Євросою-
зом, підприємства більше не зможуть заку-
повувати молоко у селян, а лише в спеціалі-
зованих фермерських господарствах. Зараз 
на ринку близько 25 відсотків молока з до-
могосподарств, і саме на нього у більшості 
випадків скаржаться споживачі. Антимоно-
польний комітет може ініціювати низку пе-
ревірок, щоб з’ясувати, скільки «домашньо-
го» міститься у продуктах з відповідними 
ярликами.

За рік на схемі «Роттердам+» 
Ахметов заробив 12 мільярдів 
Жодного «Роттердаму» у вугіллі не 

знайти, це велика корупційна схема об-
ману всього населення, заявила в ефі-
рі телеканалу ZIK нардеп від «Самопо-
мочі» Вікторія Войціцька. За її подан-
ням у НАБУ відкрили провадження щодо 
формул «Роттердам+». Політик нагадала 
про період віялових вимкнень електрики, 
тоді українцям розповідали, що слід пере-
глянути вартість світла. У той час компа-
нія ДТЕК Ахметова мала три мільярди за-
боргованості. «Ахметов шукав можливос-
ті, яким чином погасити ці борги. І в кого 
найкраще чи найлегше «видоїти» ці гро-
ші. Із нас з вами, з населення. Тому енер-
гетичний регулятор НКРЕКП пан Вовк, 
екс-менеджер компанії «Рошен», ставле-
ник президента, приймає рішення підви-
щити ціну на електроенергію, застосував-
ши формулу «Роттердам+», - сказала нар-
деп. І додала: лише за останній рік олігарх 
Ахметов на цій схемі заробив 12 мільярдів 
гривень.

Послуги «Укртелекому» 
стануть розкішшю

«Укртелекому» дозволили підвищи-
ти тарифи на телефонний зв’язок з 1 січ-
ня 2018 року. Таке рішення прийняла На-
цкомісія, що здійснює держрегулювання 
в сфері зв’язку та інформатизації. Для або-
нентів в місті тарифи збільшать на 7,1 від-
соток, в селі - на 16 відсотків; для міських 
бюджетних установ - на 9 відсотків, сіль-
ських - на 27 відсотків. Отже, тариф для або-
нентів - жителів міст зросте на три гривні, 
для сільських - на п’ять гривень. До речі, за 
півтора року від послуг «Укртелекому» від-
мовилися 22 і 27 відсотків абонентів в місті 
та селі, відповідно.

Україна Світ
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В моїй душі з народження є Бог.
І Він один життям моїм керує,
Опорою стає в часи тривог,
Дає надію, впевненість формує.
В тернистій стежці 

відведе гілля,
Освічує у темряві дороги,
Гартує дух, у смутку звеселя,
Гамує страх, безвихідь і знемоги.
Із Ним я розмовляю в молитвах,
І дякую щоденно. Щиро вірю,
Що цей складний земний, 

тернистий шлях 
Із поміччю Господньою осилю.

*   *   *
А ми з тобою, звісно ж, не святі
У світі тім, де мали б не грішити,
Де істини, здавалося б, прості,
Усім відомі – легко оступити.
І в тих гріхах, де всі такі, як ми,
Земля вже задихається від болю.
Звемося homo sapiens, людьми,
Що вчинками свою куємо долю,
Та власні пута тчемо із пітьми,
І в’яжемо у них кволеньку волю.
Природа плаче через нас слізьми,
Її руйнуємо. Свою недолю
Волочемо. Змінити можем ми
Своє життя, свій дім, 

країну свою,
Якщо разом розірвем пута тьми,
І правдою освятимось святою.
Чи буде час такий 

поміж людьми?
Коли життя ми змінимо 

з тобою?
*   *   *

Вітри – небесні косарі
Отави скошують з туману.
В запіллі сонце угорі,
І тільки відблиски жупану
Летять від нього до землі,
Лягають між молочні хвилі,
Відводять осені жалі
У грудня ще слабке розкрилля.
Відходить осінь у сльозах
У свитці вицвілій, змарніла.
Грузький, в калюжах її шлях
Веде в поля, де несміливо
Підводиться озимина
Дає на врожаї надії. 
Тепліє в грудях – даль сумна
Тепер не гіркне – серце гріє.

*   *   *
Байдужі не цікавляться 

минулим,
Чужа біда – пустий в душі їх звук.
Такі в тридцяті свій 

народ не чули,
Коли мільйони гинули від мук.
В нащадків цих байдужих – 

кров дідівська,
Амбіції через роки під стать,
Захланність не загнуздана – 

злодійська:
Народу геноцид новий вершать.
Шифрують нові мори 

під реформи,
Бюджет пиляють, 

знищують ліси,
Народу для видатків дали норми,
Що з ними смак забудеш ковбаси.
Байдужі в нас зібрались 

вікувати:
На цій землі вони знайшли 

свій рай.
Та все мінливе – 

мають пам’ятати.
Дрова готові. 

Іскри жде лиш край…
Марія ГУМЕНЮК.

Я сиділа біля вікна. 
Автобус, мов 
старезний дід, 

важко дихав та немічно 
кашляв, наче конав 
і не міг упокоїтися, 
бо знав, що ще не 
виконав своєї місії. Він 
повинен був довести 
пасажирів до кінцевої 
точки маршруту. 
Старався це зробити 
з усіх своїх залізних 
сил, незважаючи на 
злість водія, який 
свою лють раз-по-раз 
випльовував через 
вікно, не думаючи про 
перехожих. 

На черговій зупинці, яку в 
народі називають «біля кож-
ного дерева», до мене під-
сів чоловік років п’ятдесяти. 
Його обличчя землянисто-
го кольору і сиплуватий ка-
шель, мабуть, набутий дав-
но, викликали у мене асоціа-
ції з автобусом, який був так 
само зношеним і запиленим. 
Я гріхом подумала, що в чо-
ловіка туберкульоз, і з ме-
тою безпеки відвернулася 
до вікна, яке теж мені нічо-
го хорошого не обіцяло. Сто-
яла пізня сира осінь і мрячів 
дрібний дощик, навіваючи 
сум та ностальгію. 

Незабаром чолоків дістав 
стару «Нокію» і почав тихо 
говорити: 

– Я все зроблю, не хви-
люйся! Люблю тебе і нашу 
донечку…

З телефонної розмови я 
дізналася, що він розмовляв 
з породілею. Спершу подума-
ла, що це була його дочка, та 

як з’ясувалося пізніше – дру-
жина. 

Після слів чоловіка «ці-
лую тебе, моє коханяточко» 
я, не хотячи, повернулася і 
ще раз глянула на свого су-
сіда. Його блакитно-небесні 
очі випромінювали таке щас-
тя, що я аж зіщулилася, а він, 
черговий раз закашлявшись, 
помітив моє здивування і ні-
яковіючи повідомив:

– Дружина донечку наро-
дила.

– Вітаю вас! – сказала я, 
дивлячись на його великі 
мозолисті руки із зашкару-
блою шкірою. Потім мій по-
гляд впав на його геть сиву 
голову і вже зніяковіла я.

– То маєте приємні клопо-
ти, – мовила те, що спало на 
думку, щоб якось заповнити 
напружену паузу між нами.

– Ой, клопоти, клопоти! – 
констатував чоловік і, пере-
кашлявши, продовжив:

– Оце ремонт робив, то 

застудився, ви не бійтеся, то 
не заразне. 

 Він став щось шука-
ти у великій дорожній сум-
ці і дістав звідти фото кра-
сивої чорнявки років трид-
цяти п’яти. Простягнув мені 
– усміхнувся:

– Це моя Оля. Ой, на-
страждалася, бідака. Скільки 
тих гормонів перепила, по 
лікарнях та санаторіях набу-
лася. Та дружина жила там. 
Вона в санаторії – я на заро-
бітках. Далеко не кидався, 
так – Польща, Чехія, а остан-
нім часом в Києві працюю. 
Робота важка на будові, але 
платять нормально. Ми ро-
ками усі гроші тратили на 
лікування, а результату не 
було. Я бачив, як Оля страж-
дає, як мучиться, а вдіяти ні-
чого не міг. Усиновити чужу 
дитину дружина не хотіла, а 
жила-марила своєю. Ні тра-
диційна медицина, ні знаха-
рі не допомагали. Прожили 

ми разом двадцять років, їй 
тридцять вісім минуло, мені 
сорок вісім. Але я змарнова-
ний роботою, а Оля моя – мо-
лодесенька, ніжна, як голу-
бочка, а ще добра і душевна, 
то хоч до рани прикладай. А 
то якось в ніч на свято Мико-
лая, приснилося дружині, що 
святий може диво зробити і 
буде воно тоді, коли каплич-
ку в селі йому побудують. Я 
ледве зиму перечекав і ран-
ньою весною взявся за ро-
боту. Сусіди, односельці і всі 
добрі люди мені допомагали. 
А вже як робили скульпту-
ру Чудотворця то і сміх, і гріх 
був. Майстер її з образа копі-
ював, а моя Олечка все: «Не 
такий, не такий, зроби тако-
го, як мені приснився». Але 
якось дійшли згоди. Освя-
тили ми капличку, джерель-
це біля неї пробилося. Моли-
лися ми до святого Миколая 
і він зробив диво. І ось тепер 
Оля – мама, а я – тато. Аж не 
віриться. Все життя моє пе-
ревернулося. Наче й страш-
но якось – така відповідаль-
ність. А дівчинка – малесень-
ка, пальчики тонесенькі, ли-
ченько біленьке, таке щастя 
нам на старість. 

– А як назвете? – запита-
ла я.

– Не знаю, хотілося б на 
честь Чудотворця, але що 
буде Миколинка, нема тако-
го імені, то назвемо Олею, 
так, як дружину. Дві Олюсі 
буду мати.

Він ще щось говорив, а я 
дивилася на одухотворене 
обличчя цього чоловіка і ба-
чила, як він увесь світився, 
та думала: «Є таке щастя в 
світі, і любов є, і диво від свя-
того Миколая…»

Раїса ОБШАРСЬКА.

Дід Лука жив сам. 
Баба Мотря, дідова 
дружина, померла 

давно. А душа їхньої 
дитинки відлетіла на 
Небеса одразу після 
народження. То була 
дівчинка. Дід Лука називав 
її Зірочкою, хоча в метриці 
записана Одаркою.    

Лука товаришував з Іванчи-
ним дідом Хомою. Іванку старий 
Лука кликав янголятком. І коли 
приходив на вечорниці чи всту-
пав, повертаючись з крамниці, 
завжди приносив дівчинці ма-
ленькі гостинчики.      

Влітку діди любили сидіти на 
лавці, розмовляли про минуле, 
гадали, який буде врожай і бідка-
лися, аби зима не була лихою, бо 
сонце дуже пече. 

- Мала, принеси-но дідові 
Луці горня зимної води, - гукав 
дід Хома.     

Лука воду не просто пив - сма-
кував.

- Ач, яка холоднюча! І добра, 
як Божа роса. Ніде в селі, Хомо, 
нема такої води, як у вас. Що то 
значить глибока криниця і гарне 
місце. Ото би й мої внуки воду по-
давали, якби Зірочка була жива. 
За вас, Хомо, буде кому в церкві 
свічечку поставити, як Господь 
до себе покличе. А за мене і Зіроч-
ку нема кому… нема…

Іванка багато разів чула, як 
дід Лука говорив про свічечку. І 
коли його не стало, Іванчина ба-
буся, як давала на Службу Божу, 
не забувала згадувати Луку і 
Одарку… 

…Іванка стала дорослою. 
Життя закрутило-замотало. 
Щось вдавалося, щось не склада-
лося. Як от з чоловіком. Волочив-
ся за кожною спідницею. Іванка 
вдома сина бавила, а Ромко чер-
гову пасію «вигулював». Кіль-
ка разів поривалася розлучити-
ся. Але батьки вмовляли не по-
спішати, може, одумається. Та й 
черга на квартиру на підприєм-
стві, де працює Ромко, невдовзі 
підійде. 

Терпіла. Благо, що рук не про-
стягав. От сусідка через коридор 
що не день, оказію мала. Її благо-
вірний весь гуртожиток на вуха 
ставив. Прилізе п’яний і тлумить 
Зойку. Двоє дітей по сусідах роз-
бігаються. 

Заплакана Зойка не раз каза-
ла:

- Хай би мій бузувір краще по 
бабах шлявся, ніж в пляшці кис-
не. От твій на чужих жінок пат-
кий, проте вдома не бешкетує.  

…Двокімнатну квартиру 
отримали, коли син став школя-
рем. Але новосілля Іванка свят-
кувала без чоловіка. Ромко пе-
реселився до старшої за себе за-
можної жінки. Назавжди. Уклав-
ши з Іванкою джентельменську 
угоду: я залишаю тобі й синові 
квартиру, але не плачу аліментів. 
Погодилася…

…Шукала подарунка синові 
на день народження. Десять ро-
ків уже! Кілька магазинів обходи-
ла. Дороге все. А син заслуговує 
на щось гідне. Бо гарним хлоп-
цем росте. Вчиться добре. Нема з 
ним клопотів. 

Дорогою до чергової крамни-
ці звернула до церкви. За робо-
тою та різними турботами вже 
й забула, коли поріг храму пере-
ступала. Дала на Службу Божу, 
купила кілька свічок. Помолила-
ся. На спогад пришов дід Лука та 
його слова, що за нього й Зірочку 
не буде кому свічечки поставити. 
Написала на маленькому аркуші 
три імені: Луки, Одарки і Мотрі. 
Замовила Службу Божу. І купила 
ще три свічки.  

А вночі їй уперше приснився 
дід Лука. Ішов їхньою сільською 
вулицею. Тримав за руку малень-
ке дівчатко. Усміхався. І дівчатко 
усміхалося. Пройшов мимо Іван-
ки. Нічого не сказав. Лише голо-
вою кивнув. І глянув добрими 
очима в душу. А дівчинка, здава-
лося, торкнулася її руки. 

- Зірочка… - мовила Іванка і 
прокинулася. 

Розповіла сон матері.
- Лука подякував тобі. Зу-

стрівся на Небесах зі своєю до-
нею. Згадуй, Іванцю, про нього… 

Тепер, йдучи повз храм, часто 
завертала, аби поставити свічеч-
ку для діда Луки і його Зірочки. 

…Вигадки, подумала б Іванка, 

якби їй хтось розповів подібні іс-
торії. Але… Застереженням стали 
містичні сни, в які приходив ста-
рий Лука з маленьким дівчатком. 
А були й на удачу. 

У снах дід Лука ніколи не про-
мовив жодного слова. Говорив 
його погляд: стривожений або 
спокійний. 

Якось збиралася в сусідню 
область на ринок купити дещо 
з одягу собі й синові. Приморо-
зило. Сніг політував. Дід Ілько 
приснився перед самою поїзд-
кою. Його погляд, здавалося, кри-
чав про небезпеку. Прокинулася, 
а серце так шалено калатає. Аж 
страшно стало. Почала збирати-
ся. Неспокій не минав. Виріши-
ла залишитися вдома. Згодом ді-
зналася: «бусик», який віз людей 
на ринок, потрапив на ранішній 
слизькій дорозі в аварію. 

Наступного разу дід Ілько 
«дав знати», що батько серйозно 
захворів. Думали: звичайна за-
студа, минеться. Не любив бать-
ко до лікарів ходити. Калина, ма-
лина, липовий цвіт - ото й весь 
лік. Іванка наполягла, щоб тата 
до лікарні завезли. І, виявилося, 
не дарма… 

…Іванка з Василем більше 
року зустрічалися. Василь заміж 
кликав. Не поспішала. Вагалася. 
Чоловік він статний. Не бідний. 
Не п’є. Але привид Ромка бродив 
спогадами. І був перепоною, аби 
погодитися на Василеву пропо-
зицію. 

Хвилювалася й за сина. Поки 
що хлопець з Василем знаходять 
спільну мову. А як буде далі? Рід-
ний батько відмовився, а тут - 
чужа людина. 

…У її сон знову прийшов дід 
Лука із Зірочкою. Дивився до-
брим, світлим поглядом. А Зіроч-
ка… Здавалося, вона знову, як у 
першому сні, торкнулася її руки. 

Цього ж дня син сказав Іванці, 
що має серйозну розмову. 

- Мамо, виходь заміж за дядь-

ка Василя. Я скоро школу закінчу, 
піду вчитися. Ти сама залишиш-
ся. Я ж бачу: він тобі подобається. 
А за мене не хвилюйся. Ми з ним 
нормально ладимо. Зрештою, 
аби тобі було добре. 

Після цієї розмови Іванка по-
годилася стати Василевою дру-
жиною. 

…Син вступив до університе-
ту. Успішно закінчив навчання. 
Влаштувався працювати в банк. 
Одружився.  

Іванка жодного разу не по-
шкодувала, що вийшла за Васи-
ля. І сина любить, як рідного. І її 
кохає та шанує. Також жінка не 
забуває дякувати за опіку дідові 
Луці і Зірочці. Ставить свічечки, 
молиться за їхні душі… 

…Син з невісткою порадува-
ли Іванку з Василем внучкою. Со-
фійкою. 

А через три роки невістка за-
вагітніла вдруге. Очікують хлоп-
чика. Іванка попросила, аби на-
звали Лукою. Домашніх здивува-
ло, чому вибрала таке ім’я.  

- Хоча, може, й воно добре ді-
тей біблейськими іменами нази-
вати, - міркував Василь. 

…Іванка одягла Софійку в 
пальтечко, шапочку, капчики. За-
бере трохи до себе. Хай відпочи-
не невістка. До пологів лічені дні. 
Тяжкувато давати раду доньці-
непосиді. 

Дорогою вступили до храму. 
Іванка купила кілька свічок. 

- Бабусю, можна я поставлю?
Взяла внучку на руки. Допо-

магала запалювати і ставити сві-
чечки. За тата Дмитра, за діда 
Луку, за Одарку… 

Іванка не раз ловила себе на 
думці, що Софійка чимось схожа 
на дівчинку з її снів. 

- Бабусю, можна поцьомати 
Бозю? 

І знову майнула ця дивна схо-
жість.

- Так, зірочко… 
Ольга ЧОРНА.

Життєві сюжети

Сокровенне

Багато страв смачних і загадкових
У нашій українській кухні є. 
Але в молочних - користі багато,
Бо кожна страва сили додає. 
Смакуйте сир, вершки, і масло, і кефір,
Йогурти й сметану, 
А дітлахи - кашу манну.
І молоко вживайте зранку -
Кращого нема сніданку!

Диво

Смакуйте сир, вершки, і масло, і кефір,Смакуйте сир, вершки, і масло, і кефір,Смакуйте сир, вершки, і масло, і кефір,
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На фото Івана ПШОНЯКА: представниці  
фірми "Ферма" Каріна Вороніна, Діана Низовець  
та Ірина Єрмоленко, м. Тернопіль.

Етюд
Білий сніг притрусив 

дерева, зелену 
траву і навіть 

ще деінде розквітлі 
припізнілі троянди. Так 
недоречно: на жовтих, 
червоних, бордових 
пелюстках - холодні 
лапаті сніжинки. 

Холодом ти притрусив і 
мою душу. Пішов, наче тепле 
літо, на вітри і сніги, не зачи-
нивши за собою двері. Навік 

поранив моє серце, немов ви-
ставив на протяг. 

А ще недавно я шукала по-
рятунку у твоїх міцних руках. 
Ти огортав мене своїми тепли-
ми обіймами, ніжними поці-
лунками, заспокійливими сло-
вами… 

І раптом твоє незрозуміле: 
прости, прощай… Ніби сніг на 
розквітлі троянди. Чи то нас 
розлучила осінь, чи та, інша, 
що звабила тебе своєю моло-
дістю і вродою. Розгублено 
дивляться з німим запитан-

ням на мене діти. От лише, що 
сказати їм – не знаю. Як роз-
казати про любов, яку обіця-
ють навіки, а потім розміню-
ють на тимчасові життєві вті-
хи? Як пояснити, чому тато те-
пер не з нами, не спішить до-
дому вечорами, щоб пограти-
ся з улюбленицею-донечкою 
чи поговорити з сином? Чому 
ми тепер одні ідемо гуляти в 
парк чи їдемо до бабусі у село 
автобусом, бо тато не з нами 
і не може відвезти нас маши-
ною…

 Де знайти розраду і тепло? 
Віриш, я навіть не хочу ні ба-
чити тебе, ані чути твого голо-
су. Бо після зими обов’язково 
приходить весна. Затихне і мій 
біль. І ми з дітьми – таки щас-
ливі. Дотиком рук, обіймами, 
сміхом – усім тим, що назива-
ється сім’я. Можливо, щасли-
вий і ти. Нехай. Однак, як хтось 
сказав, молодість минає дуже 
швидко, а родинні цінності – 
залишаються.

Олена В. 
м. Зборів.    

Ліричним 
рядком
Неділя вечоріє, так завжди,
Це ніби цикл життя людини,
Так дивно іноді стає,
Від розуміння цього нами.
Ось вже сьогодні кінець тижня є,
А завтра знову все спочатку.
І ти ідеш, ідеш, ідеш,
Немає вороття - це правда.
Не можна повернути вже назад,
Ні час, ні долю, ні подію,
Все, що було, пішло у небуття,
А що чекає - є для нас загадка.
Ми щось плануємо, надію покладаєм
І рішення для себе вибираєм,
Отак все думаємо, що це ми самі,
Але насправді доля вибирає.
Нам при народженні написано усе
І дано Богом, як ми жити маєм,
Талантом обдаровані ми всі,
А чи зумієм проявить - хто знає.
Багато, що від нас залежить теж,
Бо у житті не все отак є просто,
Не завжди нам подобається те,
Ми хочемо, щоб було, як бажаєм.
А зась, нам каже доленька і все,
Чомусь у неї плани зовсім інші…
Ми часом аж у розпачі такім,
Що мрії здійснити не в силі.
А пройде певний час і лиш тоді,
Що це був порятунок долі - 

зрозумієм,
Від кроку, який міг 

зашкодити в житті,
Чи, може, би накоїв лиха з нами.
Тому, напевно, треба нам усім, 
Смиренно і з любов’ю все прийняти,
Це ж плани Божі в нашому житті,
Про це щодня нам треба пам’ятати.

 Богдана ОЛЕКСИШИН.

ДивоДивоДивоДивоДиво

Пішов, не зачинивши двері



№48 (232) / 6 грудня - 12 грудня 2017 р. №37 (66)/ 10 вересня – 16 вересня 2014 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

Останнім часом засоби масової 
інформації вибухнули сенса-
ційною новиною: у збірної Ро-

сії через допінг відібрали медалі Олім-
піади-2014 у Сочі та позбавили коман-
ду першого місця у загальному команд-
ному заліку. Хронологію цього сканда-
лу у своїй публікації досліджував жур-
наліст «Експресо» Дмитро Марцени-
шин.

У Росії великі проблеми з допінгом 
розпочалися навесні 2016 року. Саме тоді 
в авторитетному американському видан-
ні New York Times було опубліковане роз-
слідування, яке ґрунтувалося на заявах 
екс-глави московської антидопінгової ла-
бораторії Григорія Родченкова. Представ-
лені ним документи лягли у основу допо-
віді незалежного експерта Всесвітнього 
антидопінгового агентства (ВАДА) Річар-
да Макларена.

Родченков надав докази існування у 
Росії допінгової програми, яку підтриму-
ють на державному рівні. За його твер-
дженням вона була розроблена спеціаль-
но під Олімпіаду-2014 у Сочі, у якій росі-
янам поставили за мету за будь-яку ціну 
перемогти у загальному командному за-
ліку.

До процесу було залучено співробіт-
ників ФСБ, які після змагань підмінювали 
допінг-проби сечі зі слідами заборонених 
препаратів на "чисті" зразки. Зокрема, ін-
форматор ВАДА стверджував, що, крім ін-
ших, були замінені й 15 допінг-проб ро-
сійських призерів Олімпіади-2014, на 

якій збірна Росії у загальному заліку ста-
ла першою, здобувши 13 золотих, 11 сріб-
них та 9 бронзових медалей.

Але святкували росіяни недовго. Іме-
на порушників спочатку тримали у таєм-
ниці, але після ретельного розслідування 
ВАДА, їх почали оприлюднювати і забира-
ти медалі у російських спортсменів. Пер-
шими дискваліфікували російських лиж-
ників – Євгена Бєлова, Олександра Легко-
ва, Максима Вилєгжаніна, Олексія Пєтухо-
ва, Юлію Іванову та Євгенію Шаповалову.

Потім покарали скелетоністів Олек-
сандра Третьякова, Олену Нікітіну, Ольгу 
Потиліцину та Марію Орлову.

А 24 листопада одразу двох золотих 
нагород позбавили російських бобслеїс-
тів – у змаганнях двійок та четвірок. Дис-
кваліфікації заробили прапороносець 
збірної Росії у Сочі Олександр Зубков, а 
також Олексій Воєвода, Дмитро Трунен-
ков та Олексій Негодайло. Про чергові 
покарання МОК повідомив 27 листопа-
да ввечері: через допінг довічно дисква-
ліфікували скелетоніста Сергія Чудінова 
та біатлоністок Яну Романову і Ольгу Ві-
лухіну. Останні двоє були срібними меда-
лістками Сочі у жіночій естафеті, а Вілу-
хіна фінішувала другою у спринтерській 
гонці.

Таким чином, у збірної Росії відібрали 
три золотих, шість срібних та дві бронзові 
медалі. Після цього у росіян залишилося 
10 золотих, 5 срібних та 9 бронзових наго-
род, з якими вони втратили перше місце у 
загальному командному заліку – господа-

рів Ігор випередили Норвегія (11-6-12) та 
Канада (10-10-5).

Згадувані спортсмени мають пра-
во оскаржити рішення у Міжнародно-
му спортивному арбітражі у Лозанні. Але 
практика подібних справ доводить, що 
виграти справу у МОК практично не мож-
ливо.

Та навіть не це - найгірше для росі-
ян. Зараз стоїть питання набагато важ-
ливіше, ніж розподіл нагород Сочі. Че-
рез фальсифікації чотирирічної давнини 
збірну Росії взагалі можуть не допустити 
до Олімпіади-2018 у південнокорейсько-
му Пхенчхані. МОК та ВАДА у провині ро-
сіян не сумніваються.

16 листопада Російське антидопінго-
ве агентство не змогло повернути собі 
акредитацію ВАДА. Це означає, що по-
ставлених вимог росіяни не виконали та 
продовжують порушувати правила. Оста-
точне ж рішення стосовно участі збірної 
Росії на Олімпіаді у Пхенчхані ухвалили 
вчора на засіданні виконкому МОК.

Інтрига зараз полягає у тому, наскіль-
ки жорстким буде покарання росіян. На-
разі, найбільш вірогідним виглядає до-
пуск до змагань окремих спортсменів, які 
виступатимуть не під російським, а під 
олімпійським прапором. Не лунатиме на 
честь переможців і національний гімн. 
Також ймовірно, що дискваліфікованими 
можуть бути цілі команди з окремих ви-
дів спорту. До такої практики МОК вже 
вдавався під час літньої Олімпіади-2016 
у Ріо-де-Жанейро, куди не пустили збірну 

Росії з легкої атлетики. Не виступали ро-
сіяни й на Паралімпіаді-2016 у Бразилії.

У Росії вже пролунали заклики бойко-
тувати Олімпіаду у Пхенчхані, у разі забо-
рони виступати під своїм прапором. Зо-
крема, про неприпустимість поїздки на 
таких умовах до Південної Кореї заявила 
олімпійська чемпіонка з ковзанярського 
спорту, а нині депутат держдуми Світла-
на Журова. Водночас, міністр спорту Росії 
Павло Колобков заявив, що Росія не має 
наміру бойкотувати ігри у Пхенчхані і ви-
конає будь-яке рішення МОК.

Але слова високопосадовця - дале-
ко не визнання своєї провини, а швид-
ше прагнення не потрапити під ще біль-
ші санкції. Адже у портфелі у ВАДА є ще 
чимало компромату. Зараз триває розслі-
дування стосовно вживання допінгу 34 
провідними російськими футболістами у 
2014 році.

Якщо їх провину буде доведено, то Ро-
сія може залишитися без своєї збірної на 
домашньому чемпіонаті світу. Тому різкі 
кроки у подібній ситуації вкрай небажані.

Між тим, у Росії далекі від того, щоб 
визнати свою провину та навести лад з 
допінгом. Натомість тамтешні ЗМІ й далі 
роздмухують істерію навколо всесвітньої 
змови проти російського спорту.

І тут досить показовий момент із дис-
кваліфікованими російськими медаліс-
тами Олімпіади-2014. Попри те, що МОК 
позбавив їх медалей, спортсмени й на-
далі продовжують отримувати олімпій-
ські стипендії у своїй країні - позбавляти 
їх цих виплат ніхто не збирається. Тобто, 
брехунів та порушників держава й не ду-
має карати, а навпаки заохочує їх. Бо сама 
ж винна у цьому.

У Кремлі відбулося жеребкування фінальної стадії футболь-
ного ЧС-2018, на якому зіграють 32 команди. Турнір пройде з 14 
червня по 15 липня 2018 року в 11-ти містах країни-агресора.

Збірні, які потрапили на Мундіаль, перед жеребкуванням поді-
лили на чотири кошики, а за підсумками жеребкування були сфор-
мовані вісім груп по чотири команди. Росія автоматично зайняла 
першу позицію серед учасників групи А.

Результати жеребкування:
Група A: Росія, Саудівська Аравія, Єгипет, Уругвай.
Група B: Португалія, Іспанія, Марокко, Іран.
Група C: Франція, Австралія, Перу, Данія.
Група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія.
Група E: Бразилія, Швейцарія, Коста-Рика, Сербія.
Група F: Німеччина, Мексика, Швеція, Південна Корея.
Група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія.
Група H: Польща, Сенегал, Колумбія, Японія.

На зимовій Олімпіаді, 
яка відбудеться з 9 про 25 
лютого 2018 року в півден-
нокорейському Пхьончхані, 
Тернопільщину представ-
лятимуть шестеро спортс-
менів.

Кандидатами на участь в 
іграх є: біатлоністи – Дмитро 
Підручний, Віталій Труш та 
Анастасія Меркушина; пред-
ставники лижного двоборства 

– Дмитро Мазурчук і Віктор 
Пасічник; саночник - Олек-
сандр Оболончик.

Також на Олімпіаді висту-

патиме ще одна тернополянка, 
яка віднедавна представляє 
Київську область – це відома 
біатлоністка, олімпійська чем-
піонка Олена Підгрушна. 

До слова, членами збірної 
України з зимових видів спор-
ту є 22 тернопільських спортс-
мени, ще 15 - кандидати до 
збірних, а 13 наших земляків 
перебувають у резерві україн-
ських збірних.

Росіяни хотіли підставити українську 
біатлоністку Віту Семеренко перед 
зимовими Олімпійськими іграми у 

Сочі.  Спортсменці, яка завоювала золото 
Ігор-2014 в жіночій естафеті, а згодом 
стала третьою у спринті, планували 
змінити допінг-пробу та зробити 
її винною у вживанні заборонених 
речовин.

Про це заявив російський вчений Грігорій 
Родченков, який став найголовнішим інформато-
ром WADA у російській справі. За його словами, 
наказ підставити Семеренко прийшов від заступ-
ника міністра Юрія Нагорних: чиновник просив 
Родченкова зробити пробу Віти Семеренко "бруд-
ною". Проте, той відмовив чиновнику, заявивши, 
що такі маніпуляції будуть одразу помічені. Від-
так, українки впевнено обійшли росіянок під час 

естафети та стали олімпійськими чемпіонками. 
Також нещодавно стало відомо, що майже че-

рез чотири роки після закінчення зимової Олімпі-
ади у Сочі в результаті того, що російську спортс-
менку дискваліфікували через допінговий скан-
дал, Віта Семеренко отримає замість бронзової  
срібну медаль ігор у спринті.

ЧС-2018: вболіваймо за кого 
хочемо, але проти Росії

 Російський слід в українському біатлоні

Тернополяни – в олімпійській збірній

У суботу, 2 грудня, у спортивній залі Шум-
ської ДЮСШ Тернопільської області відбув-
ся товариський турнір з футзалу серед юнаків 
2005-2006 року народження, організований за 
сприяння Тернопільської обласної федерації 
по футболу.

Участь у змаганнях взяли команди спортивних 
шкіл Тернополя, Збаража, Великих Дедеркал та 

Шумська, повідомляє сайт Шумської міської ради.
Кожна гра була надзвичайно цікавою, адже 

футболісти намагались показати бійцівський ха-
рактер, найкращі вміння і навики.

Беззаперечну перемогу у турнірі отримали дві 
команди молодого, але перспективного тренера 
Шумської ДЮСШ Олександра Попова, обігравши 
усіх суперників і виборовши І і ІІ місця.

Футболісти Шумської ДЮСШ на Тернопільщині 
перемогли в товариському турнірі з футзалу

Із заштриком – до перемоги
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Кожна господиня прагне створити на кухні 
максимальний затишок. Тож тут не обійтися 
без кімнатних рослин. Але, зважаючи на 

особливість саме цього місця в домі, потрібно 
ретельно підійти до вибору вазонів. 

І окраса, і спеції
Кухня є найтеплішим місцем у квартирі, тому вона не підхо-

дить для тих рослин, яким у зимовий період потрібна знижена 
температура. У цю групу входять камелія, агава, мирт, кактуси, 
юка, фуксія, цикламен, азалія, клівія, пеларгонії та інші росли-
ни, вегетація яких узимку вповільнюється.

Харчові рослини можуть справедливо зайняти своє місце 
на кухні. Зазвичай на добре освітлених підвіконнях чудово рос-
туть часник, цибуля, базилік, крес-салат, чебрець, майоран, пе-
трушка. 

Деякі господарки влаштовують у віконному прорізі цілі ба-
гатоярусні конструкції, для яких добре підходять низькорослі 
рунисті сорти цих рослин. Ці насадження не тільки радують око 
й нюх, але й дозволяють щодня збирати невеликий урожай сві-
жої зелені зі своєї домашньої плантації. Значною популярністю 
користуються цитрусові й перець.

Кактуси не виживуть
Рослини на кухні застосовуються і для зонування примі-

щення. Приміром, можна ізолювати місце прийому їжі від робо-
чої території, щоб створити максимально спокійну й комфорт-
ну атмосферу. Придивіться до своєї кухні. Може бути, вона й не 
настільки простора, як вам би хотілося, але й у ній знайдеть-
ся місце для рослин. Підлога, стіни, віконні та дверні прорізи, 
поверхня меблів - підійде все, але тільки з урахуванням вимог 
освітленості. Навіть за допомогою елементарної полички або 
етажерки можна створити на кухні зелений куточок, що надає 
приміщенню тепло й затишок. Займаючись розміщенням рос-
лин, не забувайте про те, що будь-які композиції й окремо роз-
ташовані рослини не повинні заважати вашим рухам при пере-
міщенні в обмеженому кухонному просторі.

Не ставте квіти поруч із раковиною. Вологість тут, звичайно, 
ідеальна, а от бризи води з домішкою хімічних засобів для мит-
тя посуду здоров'я рослинам не додадуть.  Страждають рослини 
і від дрібних крапельок жиру, які липкою плівкою покривають 
їхнє листя. У результаті квіти починають задихатися й можуть 
навіть загинути. Тому хоча б раз на місяць необхідно влаштову-
вати «лазневий день». Велике листя акуратно протирають змо-
ченою в слабкому мильному розчині тканиною. Рослини з неве-
ликими листочками спочатку цим же розчином обприскують, а 
потім обполіскують під душем водою кімнатної температури. До 
речі, це охоронить рослини і від багатьох шкідників.

Для кухні підійдуть рослини із глянсовим листям (фікуси, 
монстера, пальми, філодендрони). Вони затримують на листях 
велику кількість пилу, але їх зручно мити й протирати.

Із пряно-ароматичних трав на кухні доречні: коріандр, пе-
трушка, базилік, чебрець. Вони й гарні, і мають фітонцидні 
властивості, і практична користь від них безсумнівна - свіжа зе-
лень на столі.

А от кактусам і субтропічним рослинам, які потребують про-
холодної зимівлі, а також багатьом видам цибулевих на кухні 
може бути занадто пекуче й незатишно.

Незвичайні добрива 
для кімнатних рослин можна 

знайти у кожній домівці. 

1. Практично всі рослини люблять цукор (а кактуси 
взагалі великі ласуни). Можна перед поливом розсипа-
ти 1 чайну ложку цукру (при діаметрі горщика близько 
10 см) по поверхні ґрунту або напоїти рослину солод-
кою водичкою (0,5 чайної ложки цукру на 0,5 склянки 
води).

2. Гарний ефект дає підживлення красивоквітучих рос-
лин касторовою олією (1 чайна ложка на 1 літр води) під 
час зав'язування бутонів.

3. Дуже корисний для рослин  попіл.  Для готування роз-
чину 1 столову ложку попелу потрібно залити 1 літром га-
рячої води й настояти 1 тиждень, іноді перемішуючи. По-
лив таким розчином – 1 раз на 10 днів.

4. Поливати рослини можна таким настоєм: беремо ско-
ринки гранатів або будь-яких цитрусових плодів. Заливає-
мо їх водою і витримуємо добу. 

5. Імунітет кімнатних рослин відмінно підвищує обпри-
скування розчином аспірину. Одна таблетка розчиняється 
в літрі води.

6. Розведений сік алое теж корисний кімнатним росли-
нам. Потрібно одну чайну ложку соку розвести в півтора лі-
трах води.

7. Фіалкам сподобається таке підживлення: візьміть ам-
пулу вітаміну В12 і розведіть у літрі води. Поливати таким 
вітамінчиком можна два рази на місяць.

І від плям, і від мікробів: 
перекис водню

 незамінний в домі

Перекис водню є в кожному 
будинку. Саме він — перший 
помічник при подряпинах, 

порізах і ранках. Але ж це далеко 
не всі його можливості!

• ВИВОДИМО ПЕСТИЦИДИ
Наповніть чистий таз водою, налий-

те туди 60 мл перекису водню й залишіть 
у цьому розчині фрукти або овочі на 30 
хвилин. Потім обполощіть чистою водою.

• МИЄМО ХАРЧОВІ КОНТЕЙНЕРИ
Щоб після зберігання їжі в судочках не 

залишалося запаху їжі, збризкайте їх пе-
рекисом і залишіть на кілька хвилин. По-
тім обполощіть і насухо протріть.

• ЧИСТИМО ДОЩЕЧКИ
Після оброблення сирого м'яса або 

риби необхідно робити дезінфекцію. Для 
цього розведіть воду й перекис у пропо-
рції 1:1 і протріть реманент.

• ВІДБІЛЮЄМО СКАТЕРТИНУ
Якщо білі фіранки або скатертини по-

жовкли, нанесіть на плями перекис вод-
ню, а потім виперіть.

• ЧИСТИМО ХОЛОДИЛЬНИК
Розчин води й перекису відмінно ви-

даляє запах і забруднення.
• УБИВАЄМО МІКРОБІВ
На зубній щітці живе безліч мікроор-

ганізмів. Щоб продезінфікувати предмет 
гігієни, замочіть його в склянці з переки-
сом водню на 30 хвилин.

• СПРОЩУЄМО ПРИБИРАННЯ У ВАН-
НІЙ

Видалить накип та іржу із сантехніки. 
Поверхні засяють вже після 1-го чищення 
перекисом водню!

• ПОЗБУВАЄМОСЯ ГРИБКА НА РОС-
ЛИНАХ

Якщо на рослини напав грибок, то при 
поливі додавайте у воду перекис. Через 
кілька днів від шкідника не залишиться 
й сліду!

• ПРИСКОРЮЄМО РІСТ РОСЛИН
Щоб поліпшити стан кореневої систе-

ми, розпорошіть на неї розчин перекису й 
води.

Тому що насправді, накопичуючись у волокнах, 
вони роблять рушники ще жорсткішими, і вони до 
того ж втрачають здатність добре поглинати воло-
гу.

•  Що ж робити? Купити нові рушники або спро-
бувати повернути м'якість і пухнастість своїм улю-
бленим рушникам?

• Завжди періть рушники окремо від інших ре-
чей. Ніколи не заповнюйте повністю пральну ма-
шину. Для гарного очищення і збереження пушис-
тості рушникам потрібен простір. Якщо ви хочете, 
щоб ваші рушники залишалися пухнатими після 
прання, то необхідно заповнити пральну машинку 
тільки наполовину барабана.

• Ніколи не сушіть рушники на батареї або по-
близу іншого джерела тепла. Також не рекоменду-
ється сушити махрові рушники під прямими соняч-
ними променями. Краще місце для сушіння руш-
ників - це затінений простір на відкритому пові-
трі. Якщо такої можливості немає, то просто пові-
сьте їх на мотузку у ванній кімнаті. Але при цьому 

дуже важливо дочекатися, щоб вони повністю висо-
хли. Якщо рушники залишаться трохи вологими, це 
може викликати неприємний запах, і якщо ви по-
містите їх у шафу, вони можуть навіть запліснявіти.

Сода і оцет допоможуть
Для того, щоб повернути рушникам м'якість, 

пухнастість і свіжість, є простий і доступний спо-
сіб. Для цього використовуються два універсальні 
інгредієнти, які є в кожному будинку - це харчова 
сода й оцет.

Візьміть 1 склянку оцту, 1/2 склянки харчової 
соди, гарячу воду.

Завантажте рушники в пральну машину, вибе-
ріть режим прання при максимальній температурі. 
У контейнер для рідкого мийного засобу вилийте 
оцет і запустіть прання без полоскання і віджиму.

Коли цикл прання закінчиться, покладіть у кон-
тейнер для порошку соду й запустіть цикл заново, 
уже з полосканням і віджимом.

Ваші рушники після цього знову стануть як нові.

Для кухні згодяться 
фікуси і пальми

Щоб рушники 
були м’які
Ви, напевно, помічали, що з часом 

пухнаті махрові рушники стають 
жорсткими і втрачають свою 

еластичність та м'якість. І навіть 
застосування звичайних покупних 
кондиціонерів і пом’якшувачів для 
білизни не може допомогти

Вазонам допоможуть 
цукор і цитрусові

Господар
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Бездріжджове 
листкове тісто

ПОТРІБНО: 1кг пшеничного борош-
на, 250 мл холодної води, 500 г вершко-
вого масла, 1 ч.л. солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: просіяти борош-
но, перемішати з сіллю, додати 2 ст. л. 
вершкового масла розм'якшеного, замі-
сити тісто, поступово додаючи в нього 
воду, вимішувати його після скочування 
в грудку ще 5 хв., після чого покласти на 
дошку, припудрену борошном, розкачати 
в прямокутник 1,5 см завтовшки. В центр 
покласти холодне вершкове масло, нарі-
завши його на шматочки товщиною 1,5 
см і виклавши у вигляді квадрата, краї 
прямокутника тіста згорнути до серед-
ини так, щоб вони накрили все масло, 
прибрати в холодильник на 20 хв. Діста-
ти тісто і розкачати його від себе уздовж 
так, щоб масло не видавлювалося зсере-
дини. Візуально розділити, щоб вийшов 
довгий прямокутник, на 3 частини, пра-
ву і ліву скласти, накривши централь-
ну, потім перевернути, розкачати також 
- вздовж від себе, і знову таким же чи-
ном скласти втроє, помістити в холод на 
20 хв. Те ж саме виконати ще 2 рази. Таке 
тісто чудово підходить для торта «Напо-
леон» і тістечок.
Листкове тісто швидкого 
приготування

ПОТРІБНО: 200 г маргарину або 
вершкового масла, 2 скл. борошна, поло-
вина або 2/3 скл. води, 1 ч.л. цукру, дріб-
ка солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: борошно просія-
ти на стіл, викласти на нього масло, по-
різане шматочками, порубати все но-
жем. У холодній воді розчинити цукор і 
сіль, влити її в рубане борошно з маслом, 
швидко замісити тісто, накрити його во-
логою серветкою, помістити на 2-3 год. 
або на ніч холодильник, дістати, розкача-
ти в тонкий прямокутник, скласти його в 
3-4 шари , знову розкачати і знову склас-
ти. Тісто готове. 
Слойки «Бантики»

Розкачати листкове тісто 1 см за-
втовшки, нарізати смужками довжиною 
близько 10 см, шириною 3-4 див. Пере-
крутити посередині, щоб вийшов «бан-
тик». Після випікання перекласти на та-
рілку і посипаєти цукровою пудрою.

 Слойки «Вушка»
Розкачати тісто 0,5 см завтовшки, по-

сипати корж цукром з корицею і зверну-
ти спочатку правий край, потім лівий ру-
летиком до середини коржа. Виходить 
подвійний рулетик. Нарізати його шма-
точками товщиною 0,5 см, розкладаємо 

«вушка» на деку, застеленому пергамен-
том, і випікати до готовності.

Слойки «Куточки»

Нарізати тісто квадратами, посеред-
ині кожного викласти начинку: шматоч-
ки яблук, вишні, сир або варені яйця з зе-
леною цибулею, або - гриби, обсмажені з 
цибулею. Зігнути квадрати з тіста по діа-
гоналі, щоб вийшов трикутник, і притис-
нути по периметру пальцем, відступив-
ши на 1 см від краю: тоді при випікан-
ні начинка не «втече», а краї «куточків» 
красиво розшаруються.

 Слойки «Трояндочки»

Можна зробити солодкими або соло-
ними. Розкачати тісто товщиною 0,5 см, 
нарізати корж смугами довжиною 15 см, 
шириною 3.

На тісто викладасти тонкі напівкру-
глі скибочки яблук, посипаних цукром з 
корицею, або вареної ковбаси - так, щоб 
краї трохи виступали над тістом, - і за-
горнути тісто рулетом. Скріпити тро-
яндочки зубочистками і випікати до 
рум’яного кольору.

Можна посипати смужки тіста тер-
тим сиром або маком, потім згорнути - 
вийдуть листкові «равлики».

Сирні палички
Корж товщиною 1 см нарізати смуж-

ками, змастити збитим яйцем, посипати 
тертим сиром. Можна посипати кмином 
або кунжутом.
Листкові пиріжки

Розкачати тісто в корж 0,5 см, вирізати 
кружки келихом або склянкою. Наклас-
ти начинку, наприклад, відварне куряче 
філе, подрібнене і перемішане з обсмаже-
ною цибулею. Защипнути пиріжки, трохи 
притиснути, викласти на деко швом вниз 
і випікати до легкої рум’яного кольору.

 Слойки «Трубочки»

Щоб їх приготувати, знадобляться 
спеціальні металеві конуси для випічки. 
На них накрутити смужки тіста шири-
ною 1 см, трохи хаотично, і випікати. Го-
тові охолоджені трубочки зняти з кону-
сів і наповнити кремом: вершковим, за-
варним або білковим.

 Круасани
Розкачати тісто в коло товщиною 0,5 

см і нарізати трикутними сегментами, як 
для рогаликів. На широкий край поклас-
ти начинку: ягоди, шматочок повидла, 
горіхи з родзинками і медом, шматочок 
шоколаду - і згорнути від широкого кін-
ця до вузького. Вмочити круасан верхній 
боком у збите яйце, потім в цукор. Ви-
класти на деко і випікаємо до золотисто-
го кольору.

 «Наполеон»

Розкачати тісто на коржі завтовшки 
2-3 мм, за розміром дека (а щоб тонкий 
корж не порвався, зручніше працювати 
відразу на присипаному борошном пер-
гаменті), протикнути коржі в декількох 
місцях виделкою і випікати кожен хви-
лин 15-20. Готові коржі промастити за-
варним кремом, обсипати торт крихта-
ми і залишити для просочення на 3-4 го-
дини.

Слойки з ананасом

Дістати консервовані ананаси з бан-
ки і обсушити на паперовій серветці. Роз-
качане тісто розрізати на смужки ши-
риною 2-3 сантиметри. Обернути кожне 
кільце ананаса смужкою тіста і розклас-
ти на деко. Випікати слойки в духовці 
при температурі 180 ° С протягом 15-20 
хв. Готову випічку посипати цукровою 
пудрою. Також можна використовувати 
кунжут або мак.
Відкриті слойки 
до сніданку

Розкачати тісто і нарізати його ква-
дратами шириною 7-10 сантиметрів. Ви-
класти їх на деко, застелене пергамент-
ним папером. Зробити по краях квадра-
тів бортики висотою близько 1 сантиме-
тра.

Розбити в кожен квадрат по одному 
яйцю і викласти по кілька скибочок бе-
кону. Посолити, поперчити і посипати 
рубаною зеленню і тертим пармезаном 
(можна замінити іншим сиром). Випіка-
ти слойки 10-15 хвилин. Але можна ви-
йняти слойки раніше, щоб яйце залиши-
лося рідким.
Спанакотіропіта

Це традиційний грецький пиріг зі 
шпинатом і фетою. На 250 г листкового 
тіста потрібно 200 г сиру фета; 200 г за-
мороженого шпинату; 4 ст.л. оливкової 
олії; 2 курячих яйця; 1 цибулина; 1 зуб-
чик часнику; петрушка, кріп і зелена ци-
буля за смаком.

Необхідно розморозити, просуши-
ти і нарізати шпинат. Обсмажити цибу-
лину на оливковій олії (2 ст. л.) до золо-
тистого кольору. В окремому посуді зби-
ти яйця і з'єднайте їх з фетою. Ретельно 
перемішати  все до однорідності. Дода-
ти обсмажену цибулю, оливкове масло, 
дрібно посічену зелень і часник. Тонко 
розкачати тісто і нарізати квадратами 
шириною 10-12 сантиметрів. Викласти 
на кожен з них по дві столові ложки на-
чинки. Загорнути пиріжки трикутника-
ми. Викласти їх на деко, застелене пер-
гаментним папером. Випікати  пиріжки 
в духовці, розігрітій до 180 ° С, протягом 
20-25 хв.

Смачні, легкі й 
неперевершені рецепти 

З ЛИСТКОВОГО ТІСТА
Що можна приготувати з листкового тіста? Дуже багато різної смако-

ти! Від простих листкових «язичків» до шикарного торта «Наполеон»; слой-
ки «трубочки», «конвертики», «куточки», «трояндочки»; з начинкою з яблук, 
сиру, сиру, ковбаси, повидла, шоколаду, заварного крему! Ось яке багатство 
варіацій таїть базовий рецепт домашньої слойки.

Випікати всі листкові вироби слід на деку, присипаному борошном, або за-
стеленому пергаментом для випічки, при температурі 200-220 С. Дізнатися 
готовність легко: випічка розшаровується, отримуючи золотистий колір.

Листкове тісто можна купити або ж - приготувати вдома. Це зовсім не 
складно, а тісто виходить набагато смачніше. 
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Продаю
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму. 

Крупу гречану, горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, 
гурт, великими партіями. Ціна договірна. Телефон: (068) 0472549. 

*****
В селі Біла Тернопільського району дачну ділянку 0,06 га. Участок під забудову 

0,148, розташований на вул. Дорошенка. Тел.: (096) 3450510, Оксана. 
*****

Газоблоки, піноблоки від виробника. Хороша якість, низькі ціни. 
Можлива доставка, маніпулятор. Телефон: (067) 9258731.

Відповіді

ГОРОСКОП
 З 6 по 12 грудня

ОВЕН 
Успіх у роботі супроводжуватиме вас де-

який час, але поступово ви відчуєте, що удача 
вас полишає. Але невдовзi помітите, що спра-
ви зрушили з мертвої точки. Усе залежатиме 
вiд вашої активностi.

ТЕЛЕЦЬ 
Зараз як нiколи треба налагоджувати кон-

такти і, можливо, піти на курси додаткової 
освіти. Це допоможе піднятися на нову сходин-
ку в кар’єрі.

БЛИЗНЮКИ 
Вас супроводжуватимуть удача і везіння. 

Єдине «але»: ви звикли мислити масштабно і 
до своїх досягнень ставитеся критично, тому 
час від часу вас відвідуватимуть сумні думки.

РАК 
Ви зможете відкрито проявляти свої по-

чуття, не звертаючи уваги на реакцію оточу-
ючих. При цьому станете терпиміші до інших, 
що помітно полегшить ваше життя.

ЛЕВ 
Довіряйте вашим партнерам, вчіться збе-

рігати спокій і гарний настрій, тим паче, що 
удача на вашому боці. Зірки обіцяють вам фе-
єрверк позитивних емоцій.

ДІВА 
Відносини з партнерами стануть спекот-

нішими, вам захочеться розiрвати угоду. Перш 
нiж робити важливi кроки, зважте всi «за» i 
«проти».

ТЕРЕЗИ 
Доведеться проявити працьовитість, щоб 

домогтися успіху. Вам нарешті щаститиме, ви 
повною мірою скористаєтеся моментом і не 
станете просити в долі другого шансу.

СКОРПІОН
У вас буде час подумати про те, наскільки 

ваша нинішня робота відповідає вашим ба-
жанням. Зробіть ставку на позиції, в яких ви 
сильні.

СТРІЛЕЦЬ 
Вам належить вирішувати фінансові пи-

тання з близькими і привносити елементи гри 
у свою роботу. Варто бути  уважнішим до сво-
єї половинки - добре слово робить дива, а на-
віть незначна неувага може стати причиною 
сварки. 

КОЗЕРІГ 
Попереду зустріч iз надзвичайно цікавою 

людиною. Ви симпатизуватимете один одно-
му і матимете спільні iнтереси. Вихідні прове-
діть з близькими людьми і добре відпочиньте. 

 ВОДОЛІЙ 
У вас попереду спокійний період. Запла-

нуйте зустріч з близькою людиною, ви обоє 
отримаєте від цього заряд енергії. У фінансах 
пануватиме стабільність. 

РИБИ 
Ідеї народжуватимуться у вашій голові з 

надзвичайною швидкістю, але не всі ви зможе-
те втілити в життя через свою непрактичність. 
Вдасться знайти розумний баланс між польо-
том фантазії і її застосуванням.
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На численні прохання тернополян!
ЗНАХАР та СПАСИТЕЛЬ 

ОЛЕКСАНДР
«Бажання знати правду ніколи не було гріхом. Для того, щоб подолати 

проблему, потрібно знайти причину – не зривати листя, а знищити корінь!»
З давніх-давен люди знають про існування потойбічного світу, хоча «офіційно» усі 

його ігнорують. Пан Олександр вважає, що більшість людей, які страждають від на-
вроків, самотності, алкоголізму, переляку, приворотів, прокльонів, хронічного неве-

зіння та інших подібних проблем, можуть позбутися цих «недуг» за допомогою саме тих сил, до яких ставляться 
несерйозно. Потрібна лише віра та людина, яка зможе пропустити через себе потік цілющої енергії й передати її за 
призначенням. Саме таким ключем між двома світами є пан Олександр. Ніхто не може пояснити таємницю його фе-
номену, який проявляється під час обряду та проголошення старовинних молитов, у результаті якого відбуваються 
неймовірні чудотворні перетворення та зцілення.

Чекаю вас з 9 до 16 год. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 грудня.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 11, каб. 609 (6 поверх у приміщенні видавництва «Збруч»,

 біля центрального ринку, тел.: (095) 222-16-91).
Індивідуальний прийом. Окремо можна придбати обрядові засоби, фотографії, тощо.

Діяльність здійснюється згідно із статтями 42, 43, 44, 45 Господарського кодексу. Витяг №1517053400227 від 02.09.2015 р., св. А-1787 від 21.11.2008 р.

Вітаємо!
Начальника дільниці 

оброблення преси 
Ірину Михайлівну

 Аджоян 
з Днем народження!

Нехай сяють очі  ніжністю,
А серце розквітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує щастя райдугу.
Хай сонечко світить із ясного неба, 
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай обминають дім тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!

Колектив Тернопільської
 дирекції 

ПАТ «Укрпошта».

Вітаємо!
Любу донечку, внучку і сестричку
із с. Бодаки Збаразького району

Катрусю Мокоїду
з Днем народження і з Днем ангела!

Мила наша дівчинко, сонечко яскраве,
Ми Тебе всі любимо, ніжно обнімаєм.
Бо ти - наша квітка, зірочка ясненька,
Будь завжди щаслива, пташечко рідненька!
Щоб до Твого сердечка малого 
Прихильною доля була,
Тож неба Тобі голубого,
Міцного здоров’я, радості й добра!
Хай вірний ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла завжди охороняє!

Вітаємо!
Гарну людину, чарівну 

жінку, добру колегу
Наталю

 Ярославівну Регу
із с. Криве Козівського 

району
з Днем народження, яке 
вона святкуватиме 9 грудня!
Ми Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться,
Хай успіх доводить до самих зірок,
І не відстає ні на мить, ні на крок!
Веселощів низку, здоров’я міцного,
Від щирого серця бажаєм усього!
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!

З повагою – колеги по роботі,
 працівники Козівського РЕМу.

Вітаємо!
Доброго чоловіка, люблячого батька і дідуся

Богдана Степановича Новосада 
з Ланівців з 80-річним ювілеєм!

Оргкомітет обласного конкурсу “Людина року” щиро вітає
Володимира Пилиповича ПЛАСКОНОСА

з нагоди   80-річчя від  Дня народження! 
З цієї нагоди хочемо подякувати Вам за відданість своїй справі, що проявляється кожно-

го дня з моменту нашого знайомства, за професіоналізм найвищої проби, котрим прониза-
ний кожен Ваш вчинок, за людяність і чуйність, які допомагають навіть у найважчих ситуа-
ціях знайти правильне і мудре рішення, вчинити справедливо, за прекрасні миті нашого спіл-
кування. 

У цей  зимовий день прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого свята! Зичимо міцно-
го здоров'я,  всеперемагаючої злагоди, чудового настрою, родинного затишку. Нехай завжди 
Вас супроводжує успіх, постійно зігріває тепло людської вдячності, а будні і свята будуть 
по-особливому наповнені радістю, світлом та любов'ю рідних  і близьких. Нехай доля й надалі 
буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, незрадливу вдачу, вірних і надійних друзів. 
Мирного неба над головою та Господнього благословення Вам на многії літа!

Вітаємо!
Талановитого фотожурналіста, чудову людину, нашого колегу

 Івана Пшоняка
з Днем народження!

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті лиш згоди і порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Здоров’я й радості бажаєм
І хай Господь Бог допомагає.

Щиро – колектив «Нашого ДНЯ».

Вітаємо! 
Дорогу маму, люблячу бабусю і прабабусю, 

добру сваху

Марію Дмитрівну Чорну
з 70-річним ювілеєм!

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.
Хай світить сонце і шумлять жита,
І доля ще не раз ласкаво усміхнеться ,
Нехай на многії і благії літа
Завжди з любов’ю серце б’ється.
Хай Господь дарує надію й тепло
На спокій, на радість й добро!

 Вітаємо! 
Доброго чоловіка, сина і зятя, люблячого батька і дідуся

Петра Анатолійовича Марценюка
із с. Залісці Збаразького району з Днем народження!

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття,
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай спокій панує у домі!
Тату рідний, милий наш дідусю,
Ви в нас є і милий нам цей світ,
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ!

Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки щастя хай приносять внуки
І всі люди поважають Вас!
Хай сонце наповнює кожну хвилину,
Від горя хоронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина
На многії і благії літа!

З повагою і любов’ю – дружина Оля, діти, внуки, мама Ганя, 
мама Катя і вся родина.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя!
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,

А радість жила в кожній днині!
Нехай повік здоров’я не підводить,
І спокоєм наповнюється дім,
А щастя і добро хай завжди ходять,
Та негаразди звіються, як дим!  
Нехай Господь і Матінка Свята
Благословлять на всі-усі літа!

З любов’ю і по-
вагою – дружи-
на, діти, онуки.

з Днем народження і з Днем ангела!з Днем народження і з Днем ангела!з Днем народження і з Днем ангела!

Міцного здоров’я, радості й добра!Міцного здоров’я, радості й добра!
Хай вірний ангел дужими крильмиХай вірний ангел дужими крильми

З любов’ю – вся велика 
родина.

Вітаємо!
Дорогу донечку, внучку, племінницю 

та сестричку
 Таню Луцик з Тернополя

із 10-річчям, яке вона святкуватиме 8 грудня!
Ми Тебе вітаєм із великим святом
І Тобі бажаєм радості багато.
Виростай розумна, добра і красива,
Будь в житті, рідненька, Ти завжди щаслива!
Виростай на радість і батькам, і рідним,
А для своїх друзів – завжди щира й вірна.

Радісних усмішок, квіточок гарненьких,
Вогнику завзяття у очах маленьких.
Гарно Тобі вчитися, щоб багато знати,
Бо всього цікавого в світі є багато.
Щоб в житті не знала Ти горя і біди,
Щоб Тобі щастило всюди і завжди!
Ми дякуємо Богу, що Ти у нас є,
Хай силу й здоров’я Тобі Він дає.
З любов’ю – мама Світлана, тато Саша і вся велика родина. 

З любов’ю - син Ігор, 
невістка Галя, внук  

Микола з дружиною 
Мар’яною, правнучка 

Яночка, сваха Марія, вся 
родина та друзі.




