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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

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

10-11 стор.

Магнітні бурі у грудні 
Очікується серйозне коливання напередодні Нового року.
Друга половина грудня принесе кілька спалахів сонячної активності. Про-

гнозують досить серйозні та відчутні магнітні бурі й безпосередньо на сам Но-
вий рік. 
Магнітні коливання можливі 24, 25, 26 грудня. 
Магнітні бурі очікуються 18, 31 грудня.

Щоб легше пережити магнітні бурі, намагайтеся уникати в цей час важ-
кої роботи й стресових ситуацій, стежте за своїм артеріальним тиском і хар-
чуйтеся правильно.

20 грудня - хмарно, сніг, 
температура повітря вно-
чі 2-3, вдень 2-3 градуси мо-
розу. Схід сонця - 8.09, захід 
- 16.21.

21 грудня - хмарно, в дру-
гій половині дня сніг, тем-
пература повітря вночі 3-4, 
вдень 2-3 градуси морозу. 
Схід сонця - 8.09, захід - 16.22. 

22 грудня - хмарно, мо-
крий сніг, температура пові-
тря вночі 0-1, вдень 0-1 гра-
дус морозу. Схід сонця - 8.10, 
захід - 16.22. 

23 грудня - хмарно, сніг, 
температура повітря вно-
чі 0-1, вдень 1-2 градуси мо-
розу. Схід сонця - 8.10, захід 
- 16.23. 

24 грудня - хмарно, сніг, 
температура повітря вночі 
2-3, вдень 0-1 градус морозу. 
Схід сонця - 8.10, захід - 16.23. 

25 грудня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 1-2, вдень 2-3 
градуси тепла. Схід сонця - 
8.11, захід - 16.24. 

26 грудня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 2-3, вдень 2-4 градуси 
тепла. Схід сонця - 8.11, за-
хід - 16.25.

3  
стор.

Юрій Дзюбан:  «Наші майстрині 
вкладають часточку душі  
в кожну іграшку»
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З Днем ангела
Кошти на святиню у селі Соснові на Теребовлянщині 
надсилали земляки з усього світу

Страсна дорога для храму -  
від щедрих сердець

3 стор.

Новорічні 
прикраси, 
виготовлені 
в Теребовлі, 
успішно 
експортують
в Європу
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Завдяки «Батьківщині» Верховна 
Рада проголосувала за продовження 
на рік мораторію на продаж 

сільськогосподарської землі. Свої голоси 
за законопроект аграрного комітету № 
7350, який передбачає продовження 
мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення 
на рік, віддали 236 депутатів Верховної 
Ради України. Парламентська фракція 
партії «Батьківщина» одностайно 
підтримала цей законопроект.

Це голосування відбулося завдяки наполегли-
вій праці як депутатів "Батьківщини", так і фер-
мерів, приватних землевласників, представників 
аграрних профспілок та всіх небайдужих до долі 
своєї країни громадянами.

Виступаючи з парламентської трибуни, лідер 
партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголоси-
ла, що «Батьківщина» виступала і виступає кате-
горично проти продажу сільськогосподарської 
землі, адже вона безцінна і від неї залежить до-
бробут країни. 

Юлія Тимошенко також нагадала, що ринко-
ва вартість українських чорноземів складає 3,5 
трильйона євро, що дорівнює 40-річному ВВП 
України. 

Лідер партії "Батьківщина" закликала політи-
ків не допустити розбазарювання безцінного на-
ціонального скарбу, а створити умови для того, 
«щоб в Україні було 2,6 мільйона фермерських 
господарств, як у Польщі, а не 30 тисяч, як це є за-
раз в нашій країні».

Потрібно зазначити, що саме парламент-
ська фракція партії «Батьківщина» добилась 
того, що у вівторок, 5 грудня, профільний Комі-
тет ВР розглянув всі законопроекти про продо-
вження мораторію, які зареєстровані в парла-
менті, і виніс їх на розгляд парламенту. А 7 груд-
ня, «Батьківщина» спільно з фермерами, при-
ватними землевласниками, вийшла до Верхо-
вної Ради на мітинг з вимогою продовжити мо-
раторій на продаж землі сільськогосподарсько-
го призначення. 

Важливо: у Верховній Раді був зареєстрований 
законопроект №7350-3 авторства Юлії Тимошен-
ко, який передбачав продовження мораторію на 
продаж сільськогосподарської землі до 2023 року, 
при цьому власники паїв матимуть змогу продати 
свою землю державі за ринковими цінами. Однак 
Верховна Рада проголосувала компромісний варі-
ант закону з продовженням мораторію на рік. Це 
все одно є великою перемогою селян та «Батьків-
щини»!

Минулого тижня 
офіційна делегація з 
Тернопільщини під 

головуванням очільника 
області Степана Барни 
перебувала у провінції Донг 
Най Соціалістичної Республіки 
В’єтнам. Мета поїздки – 
налагодження комунікації 
та співпраці з провінцією за 
різними напрямками – торгівля, 
машинобудування, експорт, 
розвиток індустріальних парків. 
Зустріч з представниками 
влади й бізнесу провінції Донг 
Най відбулася на запрошення 
заступника голови Народного 
комітету Чан Ван Віня.

За словами голови Тернопільської 
ОДА Степана Барни, програма пере-
бування поєднувала офіційні зустрі-
чі, серед яких були й зустрічі з Асоці-
ацією молодих підприємців провінції 
Донг Най. Також в контексті поїздки до 
В’єтнаму делегація з Тернопільщини 
відвідала індустріальні парки, будівни-
цтвом та управлінням яких займаєть-
ся підприємство Sonadezi (а це 12 інду-
стріальних парків, середня площа яких 
300 га – ред.). Ознайомилася й з потуж-
ностями підприємства з виробництва 
побутової техніки – пральних машин та 
кондиціонерів під брендом AQUA (рані-
ше SANYO). 

Власне, співпраця з іноземним біз-
несом неможлива без підтримки на ди-
пломатичному рівні. Саме тому, в рам-
ках офіційної зустрічі делегації облас-
ті з керівництвом провінції Донг Най 
у місті Б’єн Хоа обговорено питання 
щодо запозичення  досвіду провінції 
Донг Най у сфері залучення іноземних 

інвестицій; залучення інвестицій в Тер-
нопільську область, створення спіль-
них українсько-в’єтнамських підпри-
ємств; співпраці у сфері сільського гос-
подарства; запозичення досвіду про-
вінції щодо створення та функціону-
вання індустріальних парків; подаль-
шої співпраці у сфері освіти, зокрема, 
навчання та стажування в’єтнамських 
студентів у вищих навчальних закла-
дах Тернополя, підготовка технічних та 
медичних кадрів для провінції. 

Під час цієї ж зустрічі очільник Тер-
нопільщини підписав з провінцією 
Донг Най Меморандум про співпрацю 
у напрямку розвитку індустріальних 
парків.

Як повідомив Степан Барна, відпо-

відно до підписаного документу сто-
рони мають провести консультації з ін-
вестиційних інновацій та повинні ра-
зом шукати шляхи розвитку діючих та 
створення нових індустріальних пар-
ків на обох територіях.

«Це дозволить сприяти зустрічам і 
дискусіям між підприємцями з провін-
ції Донг-Най та Тернопільської області 
з питань, що становлять взаємний ін-
терес. А також покращить співпрацю у 
різних сферах життєдіяльності, про які 
обговорили під час візиту, та як резуль-
тат – підписали відповідні документи. 
Серед них: директор фермерського гос-
подарства «Гадз» Петро Гадз та ком-
панія «Thuan Hiep» підписали контр-
акт на експорт яблук до провінції Донг 

Най; директор ТЗОВ «ТЕРКОМ» Ва-
силь Грицак підписав контракт на екс-
порт до провінції Донг Най комплектів 
дерев’яних будинків; директор «Терно-
будмеханізація» Іван Капустяк підпи-
сав протокол намірів про співпрацю у 
сфері машинобудування», – поінфор-
мував Степан Барна. 

У свою чергу, як додав заступник го-
лови - керівник апарату облдержадмі-
ністрації Ігор Вонс, який також пере-
бував у складі делегації у В’єтнамі, за 
результатами офіційних зустрічей до-
сягнуто домовленостей щодо створен-
ня спільної робочої групи з метою об-
міну інформацією стосовно подаль-
шої співпраці, реалізації та супроводу 
спільних проектів, а також участі чис-
ленної в’єтнамської делегації (керівни-
цтва та бізнесу провінції)  у Міжнарод-
ному інвестиційному форумі у Терно-
полі в травні 2018 року. 

«Тернопільщина – відкритий до 
співпраці та залучення інвестицій ре-
гіон. Ми намагаємося створити мак-
симально сприятливі умови для біз-
несу, щоб розвивалися та залучалися 
як внутрішні, так і зовнішні інвести-
ції, щоб створювалися нові робочі міс-
ця та зростала середня заробітна пла-
та. І як свідчення цьому – лише за 11 
місяців 2017 року на Тернопільщині 
зареєструвалися понад 4,5 тисячі но-
вих суб’єктів господарювання, а це від-
повідно сплата податків до бюджетів 
різних рівнів та економічний розви-
ток краю. Саме про це ми й намагалися 
донести під час офіційних зустрічей з 
представниками влади та бізнесу про-
вінції Донг Най, що, гадаємо, за резуль-
татами поїздки,  нам вдалося», – під-
креслив Ігор Вонс. 

Степан БАРНА підписав з провінцією 
Донг Най Меморандум про співпрацю   

«БАТЬКІВЩИНА» ДОМОГЛАСЯ
 ПРОДОВЖЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ!

«Єдинники» четвертої групи 
сплачують податок протягом року

 за різними ставками
У Тернопільській ОДПІ інформували, що відповідно до п.п.295.9.2 

п.295.9 ст.295 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), платники єдино-
го податку четвертої групи сплачують податок щоквартально протягом 30 
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податково-
го (звітного) кварталу, у таких розмірах: у I кварталі - 10 відсотків; у II квар-
талі - 10 відсотків; у III кварталі - 50 відсотків; у IV кварталі - 30 відсотків.

Платники єдиного податку четвертої групи, утворені протягом року 
шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому пе-
ріоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше 
сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за остан-
нім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося 
утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, 
визначеному п.п.295.9.2 п.295.9 ст.295 ПКУ (п.п.295.9.3 п.295.9 ст. 295 ПКУ).

Крім цього, п.п.295.9.8 п.295.9 ст.295 ПКУ визначено, що платники єди-
ного податку четвертої групи перераховують в установлений строк загаль-
ну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розта-
шування земельної ділянки.

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

У розвиток армії платники 
Тернопільщини вклали 170,9 мільйонів  

У січні-листопаді від платників Тернопільщини надійшло до бюджету 
170,9 мільйонів гривень військового збору. Порівняно з аналогічним періо-
дом  минулого року, сплата зросла на 47,4 мільйони або 38,4 відсотки. 

Військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додат-
кове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні 
проведення АТО. Ставка збору складає 1,5 відсотка доходів, що підлягають 
оподаткуванню. Платниками є фізичні особи - резиденти та нерезиденти, 
які отримують доходи в Україні. 

Сплата військового збору - це посильний внесок кожного громадяни-
на для підтримання обороноздатності української армії та встановлення 
миру в нашій державі.  

Відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області. 
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- Пане Юрію, як з’явилася 
ідея розпочати такий біз-
нес?

- Першим моїм місцем роботи 
була фабрика ялинкових іграшок у 
Теребовлі. Сюди я прийшов у 1984 
році. На підприємстві працювало 
1200 людей. Вона  була однією з най-
потужніших в Західній Європі. Тут я 
починав майстром-склодувом. Зго-
дом змінив сферу діяльності, пра-
цював на адміністративних та керів-
них посадах. Коли почалися трудно-
щі на підприємстві і воно вже рік не 
працювало, колектив попросив вер-
нутися вже у ролі директора. Робив 
все, щоб фабрика відродилася – осу-
часнив виробництво, впровадив  єв-
ропейські технології. Було непросто, 
але ми почали ставати на ноги. Зго-
дом фабрику викупили, ще два роки 
я попрацював з новими власниками 
і звільнився. Але любов до цієї спра-
ви не покидала, тож вирішив ство-
рити щось своє. Так з’явилося на світ 
ТОВ «Орбітал». Непросто було зна-
йти приміщення, але нам вдалося. І 
розпочали виробництво ялинкових 
іграшок. 

- Ваше підприємство вже 
працює 14 років. Чи важ-
ко було налагодити робо-
ту, знайти клієнтів, сфор-
мувати колектив? 

-  «Орбітал» - це сімейна справа. 
Сьогодні роботою підприємства ке-
рують мій син разом з донькою. На 
початках допомагала і дружина, хоч 
вона лікар за професією, після робо-
ти приходила у цех і  теж бралася за 
пензель. Сьогодні і зять тут працює. 
Ми живемо цією справою і дуже лю-
бимо її. Вже кілька років не працю-
ємо на склад: продукцію, яку виго-
товляємо, відразу ж реалізовуємо. 
Практично відразу ж після створен-
ня підприємства почали експортува-
ти іграшки за кордон. Їздили на різні 
виставки – дивилися, що виготовля-
ють в інших країнах, які форми і ко-
льори у моді, які нові технології ви-
користовують. 

Наші працівники не мають спе-
ціальної художньої освіти, дипло-
мів. Але в них є талант від Бога. Вони 

щороку придумують нові орнамен-
ти, власноруч створюють малень-
кі шедеври. Майстрині вкладають 
душу і тепло сердець в кожну іграш-
ку. Стараються потішити людей у 
новорічно-різдвяну пору оригіналь-
ними виробами.  

- Розкажіть, чи є сьогод-
ні попит на ялинкові при-
краси ручної роботи, де 
реалізовуєте свою про-
дукцію?

- Ми продаємо наші іграшки і на 
внутрішньому ринку, і за кордоном. 
Експортуємо в Польщу, Італію, США, 
Німеччину, Латвію, Естонію. Багато 
людей, які приїздять з-за кордону, 
купують наші прикраси у подарунки 
рідним та близьким. 

Звичайно, шукаємо нові рин-
ки збуту. Адже багато іграшок від-
правляємо в Польщу, а там вони вже 
перепродують в інші країни. Про-
блема в тому, що в іноземців немає 

довіри до українського ринку. Побо-
юються нестабільності в нашій дер-
жаві.

На внутрішньому ринку не є 
дуже великий попит на ялинко-
ві іграшки. Якщо за кордоном прак-
тично щороку змінюють оздоблен-
ня новорічних красунь, зважаючи 
на модні тенденції, то українці, за-
звичай, користуються іграшками 
навіть десятиліття. До сьогодні ба-

гато родин, прикрашаючи ялин-
ку, витягують з горища ще прикра-
си 20-30-річної давності. Можливо, в 
майбутньому ця ситуація зміниться. 

- Підприємство працює 
весь рік? Коли у виробни-
ків ялинкових прикрас 
найбільше роботи?

- Мабуть, найбільше восени, 
коли закінчуємо виконання всіх за-

кордонних замовлень. Зараз доро-
бляємо замовлення для внутріш-
нього ринку, а також шукаємо за-
мовлення на наступний рік. Під час 
січневих вихідних наші дівчата вже 
розроблятимуть орнаменти і сю-
жети для нових іграшок. Тож робо-
та у нас триває весь рік. 

- «Орбітал» - один з пози-
тивних прикладів роз-
витку підприємництва у 
нашій області. Ви - депу-
тат обласної ради, бізнес-
мен, у минулому – займа-
ли керівні посади у владі. 
Що, на вашу думку, сьо-
годні необхідно зробити 
для розвитку таких міст, 
як Теребовля, і області зо-
крема? 

- Найважливіше – це створен-
ня робочих місць, адже це основа 
для розвитку економіки. Колись 
у Теребовлі була взуттєва фабри-
ка, де працювало 1500 людей, фа-
брика ялинкових прикрас - 1200, 
консервний і молокозавод та бага-
то інших підприємств. А сьогодні 
все це або знищене, або простоює. 
В сучасних реаліях дуже важливо 
дати можливість розвиватися ма-
лому бізнесу. Щоб люди не виїзди-
ли, залишалися зі своїми сім’ями, 
працювали на розвиток власної 
держави. Адже основа наповне-
ння бюджету – це податок на до-
ходи фізичних осіб. Немає робочих 
місць – немає коштів у бюджеті. Я 
створив також підприємство, яке 
займається виробництвом круп, 
шукаю нові ідеї для розвитку біз-
несу, хочеться, щоб наше місто 
процвітало, люди були забезпече-
ні. Насправді, сьогодні дуже важ-
ливо будувати Україну не слова-
ми, а  власними справами і на сво-
єму місці робити все для того, щоб 
наша держава 
змінювалася на 
краще. 

Юрій Дзюбан:  «Наші майстрині 
вкладають 
часточку душі в 
кожну іграшку»
Новорічні прикраси, виготовлені в Теребовлі, 
успішно експортують в Європу

На Тернопільщині є місце, де атмосфера новорічно-різдвяних 
свят панує завжди. Тут народжуються ялинкові іграшки 
– яскраві декоративні кулі, незвичайні звірята, вишукані 

верхівки для зелених красунь. Кожну прикрасу виготовляють вручну 
– від видування скляної кулі до розпису та оздоблення. Тому у них 
особлива аура добра та любові, і користуються іграшки великою 
популярністю не лише в Україні, а й за кордоном. А ще найважливіше 
– підприємство розвиває економіку району та створює робочі місця, 
що сьогодні надзвичайно потрібно. Кореспонденту «Нашого ДНЯ» 
вдалося на власні очі побачити, як створюють ялинкові іграшки, 
а також поспілкуватися із засновником ТОВ «Орбітал»- єдиного 
підприємства в області та одного з небагатьох у Західній Україні, яке 
виготовляє прикраси для новорічних красунь, депутатом обласної 
ради Юрієм ДЗЮБАНОМ.

Красиві новорічні кулі до того, як потра-
плять на ваші ялинки,  проходять і вогонь, 
і  воду. Найпершим та, мабуть, найскладні-
шим етапом виробництва є процес видувки 
іграшки. Для цього використовуєть скляну 
трубку різного діаметру та товщини стінки. 
Майстрині нагрівають трубку на вогні і ви-
дувають кулі. Вражає, як їм вдається власно-
руч видувати кулі, які відповідають усім не-
обхідним стандартам і розмірам.  

Багато працівників прийшли працювати 
на «Орбітал» після закриття фабрики ялин-

кових прикрас За їх плечима кількадесяти-
літній досвід. Надія Волик вже 18 років ви-
дуває кулі. Зізнається, робота непроста, але 
їй подобається. 

Видуті кулі посріблюють натуральним 
сріблом. Далі їх поміщають  в сушильну ка-
меру. Потім іграшки руками занурюють у 
фарбу і сушать на конвеєрі. Тоді розпочина-
ється найцікавіший етап – розпис та деко-
рування. Майстрині руками вимальовують 
кожну деталь. 

- Часто ми самі вигадуємо орнаменти, ін-

коли нам дають вже готові зразки, - розпові-
дає працівниця Ярослава Гладка. – Все зале-
жить від замовлення. Буває, за день розма-
льовуємо навіть 100 іграшок, інколи лише 
20. Все залежить від складності декору і часу, 
який доводиться витрачати на один виріб. 

На ялинковій фабриці «Орбітал» усміхне-
ні та щасливі працівники. Зізнаються, вони 
дуже люблять свою роботу. Тут ніколи не бу-
ває нудно. Око тішать яскраві барви та панує 
різдвяний настрій. І, мабуть, саме завдяки їх 
позитиву і щирості, теребовлянські іграшки 
поступово заробляють світову славу. Адже 
зроблені вони з душею та любов’ю.

Юлія 
ТОМЧИШИН.

Як народжуються ялинкові прикраси



№50 (234) / 20 грудня - 26 грудня 2017 р.4 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Акцентиnday.te.ua

Виповнилося два роки 
роботи  обласної ради 
шостого скликання. Рік, 

що минає, характеризується  
новітньою активною роботою 
найвищого представницького 
органу Тернопільщини. Адже 
насамперед – це початок 
активного впровадження 
реформ, у тому числі 
секторальних.

Цьогоріч відбулося три сесії обласної 
ради (10 пленарних засідань). Прийнято 
понад 500 рішень, які сприяють впрова-
дженню позитивних, якісних процесів 
у різних сферах життєдіяльності краю. 
Частину із них реалізовано на держав-
ному рівні.

Варто відзначити конструктивну та 
прозору роботу 10 постійних комісій  
облради, до складу яких увійшли пред-
ставники усіх фракцій. Відбулося більше 
100 засідань, на яких розглянуто і при-
йнято майже 400 рішень і пропозицій.

На шостій сесії облради розгляну-
то електронну петицію про передання 

Тернопільській обласній ко-
мунальній експерименталь-
ній комплексній школі мис-
тецтв імені Ігоря Герети пра-
ва власності на землю та при-
міщення, яке передбачалося 
для будівництва обласної бі-
бліотеки, за адресою площа 
Героїв Євромайдану, 17.

Завдяки реформі децен-
тралізації і, як наслідок, 
отриманню додаткового фі-
нансового ресурсу за рахунок 

перевиконання дохідної частини облас-
ного бюджету за 2016 та 2017 роки, ко-
штів іншої субвенції, що надаються об-
ласному бюджету, розподілу залишків 
коштів освітньої та медичної субвен-
цій, перерозподілу коштів резервного 
фонду обласного бюджету облрада змо-
гла спрямувати кошти на фінансування 
ряду найбільш необхідних, соціально-
значимих видатків, які за 9 місяців цьо-
го року склали:

- на фінансування галузі освіти спря-
мовано 312,3 млн.  гривень, охорони 
здоров’я - 500,2 млн. гривень, соціаль-
ного захисту та соціального забезпе-
чення - 52,2 млн. гривень, культури та 
мистецтва - 53,6 млн. гривень, фізичної 
культури та спорту - 15,4 млн. гривень.

 На фінансування обласних програм 
за 9 місяців 2017 року спрямовано 32,7 
млн. гривень, з них на виконання захо-
дів комплексної програми «Турбота» 
спрямовано 3,7 млн. гривень, програми 
«Ветеран» - 2,1 млн. гривень.

Сьогодні в області вже діє 40 

об'єднаних територіальних громад, які 
охоплюють 39% (5,4 тис км²) території, 
31%  населення області, а це 329,4 тис. 
осіб. Загалом об'єдналося 206 міських, 
селищних та сільських рад (411 населе-
них пунктів), що складає третину від за-
гальної кількості.

У ході реформи значно розширилися 
видаткові повноваження об’єднаних те-
риторіальних громад – відповідним бю-
джетам передано на фінансування зна-
чну частину видатків, що раніше пере-
бувала у компетенції районних бюдже-
тів. Громади показують хорошу динамі-
ку економічного зростання та, що най-
головніше, грамотне управління ресур-
сами територій.

За січень – жовтень 2017 року до за-
гального фонду бюджетів об’єднаних 
територіальних громад надійшло 490, 2 
млн. грн. власних доходів, план 10 міся-
ців виконано на 111, 3 відсотка. У порів-
нянні з аналогічним періодом минулого 
року, в співставних умовах, надходжен-
ня збільшились на 147,7 млн. грн. або на 
43,1 відсотка.

Звичайно, є і проблемні моменти. 
Триває непроста робота щодо секто-
ральної децентралізації. Громади завер-
шують формувати мережі закладів га-
лузей охорони здоров'я, освіти, культу-
ри, системи житлово-комунального гос-
подарства та вчаться ефективно ними 
управляти. 

Обласна рада приділяє значну увагу 
питанням надання допомоги учасникам 
АТО і членам їх сімей, допомагає вирі-
шувати  їх проблемні питання. Депута-

ти  у 2016-2017 вносили зміни до облас-
ної програми підтримки осіб, які бра-
ли участь в антитерористичній операції 
та членів сімей,  загиблих під час прове-
дення АТО на 2015-2019 роки, відповід-
но до яких: 

- збільшено фінансове забезпечення 
виконання заходів програми із 6,3 млн.
грн. до 11 766 млн.грн. коштів обласно-
го бюджету;

- збільшено щомісячну допомогу 
членам сімей загиблих під час прове-
дення АТО до 510 грн.,

- надання фінансової підтримки сі-
мей, в яких загинув учасник антитеро-
ристичної операції, в розмірі 25 тис. грн.

З проханням про надання грошової 
допомоги безпосередньо до голови Тер-
нопільської обласної ради звернулося 
понад 1000 заявників, які отримали до-
помогу більше півмільйона грн., з них – 
понад 400 учасників АТО, які отримали 
допомогу на суму майже 300 тис.грн.

Триває благодійна допомога армії - 
за традицією напередодні  свят область 
вітає наших захисників, виїжджаючи 
у зону проведення АТО. Цьогоріч бійці 
отримали подарунки напередодні Вели-
кодня та Дня Збройних сил України.

Підбиваючи підсумки другого року 
роботи обласної ради шостого скли-
кання, можна сказати, що депутатський 
корпус працює саме задля втілення во-
левиявлення народу. Адже громада до-
вірила органам місцевого самовряду-
вання вирішення найважливіших пи-
тань соціально-економічного та куль-
турного життя. 

Цього року Кабінет 
Міністрів України 
започаткував реалізацію 

проекту з монетизації частини 
зекономленої субсидії, тобто, 
здійснюється виплата коштів 
споживачу за економію 
газу та електроенергії, яка 
використовувалась для 
опалення помешкання. На 
Тернопільщині компенсацію за 
економію субсидії отримають 
113 тис. 722 родини. Про це 
зазначив голова ОДА Степан 
Барна. 

За його словами, під дію проекту 

монетизації підпадає економія елек-
троенергії в еквіваленті вартості 150 
кВт та природного газу – 100 кубоме-
трів, за умови, що ці ресурси викорис-
товуються для опалення.    

«На всі родини, які звернулися до 
місцевих управлінь соціального захис-
ту населення із заявою щодо виплати 
невикористаних сум субсидій, лише на 
нашу область держава виділила понад 
75 мільйонів гривень. Ці кошти вже на-
дійшли на рахунки відповідни установ. 
І вже з понеділка, 18 грудня, жителі об-
ласті почали отримувати до 700 гри-
вень зекономлених субсидій. Кошти за-
рахують на банківську картку отриму-

вача, їх також можна буде отримати у 
поштовому відділенні зв'язку або ж са-
мому забрати на пошті», – поінформу-
вав Степан Барна.

Крім того, він зауважив, що такий 
крок дозволить ощадливіше ставити-
ся до використання електроенергії та 
газу, у випадку з останнім, це стосуєть-
ся домогосподарств, котрі користують-
ся індивідуальним опаленням, щоб зе-
кономлені показники, отримати потім 
у грошовому еквіваленті.  

«Необхідність переходу від заста-
рілої і неефективної моделі надання 
субсидій до їх монетизації й адреснос-
ті назрівала вже давно. Насамперед 

тому, що саме монетизація є переду-
мовою ощадливості, якої всі ми праг-
немо. Насправді монетизація – це сер-
йозна, навіть революційна зміна, яка 
є першим і важливим кроком комп-
лексного реформування всієї системи 
розрахунків за житлово-комунальні 
послуги. Саме тому, монетизація ство-
рить стимули економити енергоре-
сурси та дасть інструмент для термо-
модернізації своєї будівлі. А відтак, 
дозволить зменшити суми в платіж-
ках, осучаснити дім, покращити ком-
форт свого житла і підвищити його 
ринкову вартість», – підкреслив голо-
ва ОДА.

Степан БАРНА: «Монетизація 
субсидій – це важливий крок 
для ощадливішого 
використання енергоресурсів» 

З понеділка, 18 грудня, жителі Тернопільщини почали 
отримувати до 700 гривень зекономлених субсидій

Усім краєм - на шляху реформ 
ТА ЇХ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
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До отчих місць…
Людина міцно 

прив’язана до свого кутка 
на землі, вона їздить в да-
лекі світи, проживає в не-
близьких краях, але ніколи 
не обривається її зв’язок зі 
своїми околицями, родин-
ними звичаями та традиці-
ями, місцями, де відбулося 
її становлення, починались 
життєві шляхи-дороги. Рід-
не село - це згусток буття та 
духу, щастя та смутку людей 
як нині сущих, так і багатьох 
попередніх поколінь. Во-
скресають вони та їхні діла 
з небуття у мислі та пам’яті 
дорогою до отчих місць… 

Того літнього дня пані 
Оксана приїхала у рідний їй 
Раковець на Теребовлянщи-
ні провідати маму. Тут бать-
ківщина її батька, вікові ко-
рені його роду, а на цвинтарі в Соснові - ві-
чний спочинок. Долиною звивиста Стрипа 
змійкою обвиває близькі та рідні околи-
ці, полишаючи в зеленій лямівці кучеряві 
верби і тополі. 

У приємних споминах далеких років 
дитинства Оксана Попик (Свинтух) поспі-
шає до батьківської хати. Її батьки протя-
гом багатьох років вчителювали у недале-
ких селах. Народилася пані Оксана в селі 
Росоховатець, восьмирічну школу закінчи-
ла в Ішкові (обидва села - Козівського ра-
йону), середню - у Козові. Навчалась у Тер-
нопільському фінансово-економічному ін-
ституті, коли батьки оселились у Раковці.

Школяркою літні канікули проводила у 
татовій родині, та найбільше у цьоці Маль-
віни - своєї хресної. Берегами над Стрипою 
пасла корови, бавилась зі своїми ровесни-
ками, милувалася синявою неба і золотис-
тістю пшеничних полів. З цьоцею ходила 
до церкви, разом молились на могилах рід-
них на цвинтарі. Досі згадує пані Оксана, з 
яким хвилюванням вперше йшла до спові-
ді та святого причастя. Назавжди незабут-
німи залишились Різдвяні коляди і щедру-
вання, Великодні гаївки біля церкви.

Багато почула розповідей старших 
про минуле села, яке є досить давнім. Пер-
ші згадки про Раковець були в 1438 році в 
книгах Галицького суду, а писемна згадка 
датується 1472 роком. У часи національно-
визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького селяни підтримували ко-
заків, виступили проти місцевих власни-
ків. Багато лиха і людських втрат зазнали 
Раковець і сусідній Соснів під час двох війн 
ХХ століття. Мусило минути ще багато ро-
ків, коли стало можливим дізнатись, які 
ж події насправді відбувалися тут у 1915-
1916 роках.

…Наприкінці жовтня - на початку лис-
топада 1915 року відбулася кривава бит-
ва під Семиківцями, яка після Маківки ста-
ла великим подвигом Українських Січо-
вих Стрільців, які своєю відвагою перемо-

гли ворога. Після цього бою УСС перейшли 
до Раковця, потім до Соснова, де перебува-
ли до початку серпня 1916 року. У Сосно-
ві були об’єднані два стрілецькі курені у 
перший полк УСС, який зайняв територію 
на Веселій - лівому березі Стрипи. Під час 
Різдвяних свят у стрільців гостював зачи-
натель сокільсько-стрілецького руху в Га-
личині професор Іван Боберський. Тут пе-
ребувала Пресова квартира, збирали мате-
ріали до першого журналу УСС «Шляхи», 
що виходив у Львові. Нові стрілецькі пісні 
складали Роман Купчинський, Левко Леп-
кий і Михайло Гайворонський, а художник 
Осип Курилас з-поміж багатьох робіт ство-
рив тоді портрет хорунжої Олени Степа-
нівни та пейзаж «Мотив зі Соснова». У дру-
гій сотні першого полку УСС був четар Пе-
тро Франко - син великого Каменяра. 

Шлях до храму…
Перебуваючи вдома, Оксана Попик ді-

зналася, що триває розпис церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці у селі Соснові (Зарва-
ницького деканату), куди вона завжди хо-
дила, щойно приїжджала у Раковець. Од-
ного липневого дня пані Оксана зайшла до 
храму. З цікавістю розглядала щойно нама-
льовані ікони. І зустрілась з майстром цієї 
святої справи. Ним був досвідчений май-
стер церковного розпису, скульптор і різь-
бяр Володимир Якович Косовський. Він 
народився у родині відомого педагога та 
письменника Якова Косовського. За своїми 
ескізами розписав понад сто храмів на Тер-
нопільщині, Івано-Франківщині та Закар-
патті, в тому числі у рідному Чернихові Збо-
рівського району (1999 р.), яка була сотою. 
Родинному селу подарував і дві скульптури 
- Ісуса Христа на цвинтарі і пам’ятник Тара-
су Шевченку в центрі Чернихова.

Розпис церкви вже був на завершенні. 
Під стіною стояли два образи з Хресної До-
роги Ісуса Христа - перша та остання ста-
ції. Без вагань Оксана Попик  разом із се-
строю Мирославою Стельмах придбали ці 
ікони для церкви, зараз вони встановлені 

на хорах. 
Оксана Богданівна дізналася із розмо-

ви з паном Косовським, що отець церк-
ви Роман Каденюк мав замисел оформити 
низ бокових стін церкви всіма 14-ма стаці-
ями Хресної  Дороги Ісуса Христа. Це б гар-
но довершило розпис стін храму. Але він 
розумів, що для парафіян зараз не найкра-
щі часи, аби зібрати на це немалі кошти. 
Тоді пані Оксана вирішила звернутися до 
своїх односельчан-раківчан, яких життя 
розкидало по світу. 

Це було непросто, адже сорок років 
жінка перебуває далеченько поза батьків-
щиною. Склала список рідних, знайомих, 
колишніх сусідів. Розшукала номери те-
лефонів. Телефонувала і кожному казала: 
«Наші діди-прадіди побудували і залиши-
ли нам церкву. Невже ми не зможемо щось 
залишити після себе?» Богу дякувати,  
серед родини, далеких і близьких знайо-
мих знайшлися ті, хто підтримав її у цій 
справі.  

З далекої Канади відізвалась на дзві-
нок щодо придбання ікон Хресної Дороги  
Ганна Чорній (Чапінська), яка залучила до 
благочинної справи Орисю Стельмах, Іва-
на та Ольгу Кулик (Чапінську). Вони бага-
то років проживають в Канаді. Але їх зво-
рушує кожна згадка про рідне село. Завдя-
ки старанням згаданих односельців поста-
ли чотири ікони.

Одним з основних постулатів христи-
янства є саможертовна праця в ім’я вті-
лення богоугодних справ та безперервне 
самовдосконалення кожного з нас. Майже 
дві тисячі років тому Ісус Христос віддав 
своє життя на хресті за усіх людей.  Ідучи 
за ним Хресною дорогою на Голгофу, заду-
муємось, що ж здатні зробити заради Ньо-
го ми? У терновому вінку, з тяжким хрес-
том, під високу Голгофу і при розлюченій 
юрбі Ісус вперше падає під хрестом. Образ 
цієї стації дарувала Оксана Попик. 

На Хресній Дорозі Ісус зустрічає Свою 
Матір, яка гірко страждає, проводжаючи 
на смерть Свого Сина. Цю ікону для рід-
ного храму дарувала Руслана Свинтух (Ке-
кіш). Вона залишилась одна з сином, дуже 
рано відійшов у далекі світи її чоловік. Ті-
шиться, що її пам’ятають в родині, в селі.

Добрим і щирим знають у Раковці сво-
го земляка Олега Содомору, який завжди 
відізветься, сприяє і допомагає у вирішен-
ні справ громади села, а насамперед - у під-

тримці духовної святині - церкви. 
Страсним шляхом на Голгофу під Хрес-

том Ісус падає і встає, солоний піт зали-
ває Йому очі. Підійшла і стала коло Нього 
Вероніка, хустиною утерла піт, залишив-
ши на ній відбиток Христового обличчя. 
Цю ікону жертвували Богдан і Мирослава 
Стельмахи (Свинтухи).

Свої перші зароблені за далеким оке-
аном гроші передала на ікону Хресної До-
роги у рідну церкву, в якій  23 роки тому її 
хрестили, і Світлана Стельмах.

У стражденному шляху на Голгофу  
Ісуса придавлює до землі тяжкий хрест, 
Він втретє падає під хрестом. Співстраж-
даючи з терпінням Ісуса, щоб хоч чимось 
уподобитись до Нього, переживаємо Його 
муки і смерть. Цю ікону жертвували Ігор та 
Ольга Тур. 

У рідний Раковець на батьківське обі-
йстя  приїжджає з Тернополя Михайло Ча-
пінський. У телефонній розмові він не од-
разу впізнав Оксану, бо надто далекими 
були часи дитинства. Але почувши про до-
бру справу, долучився без жодних вагань. 

Останні три ікони Хресної Дороги… 
Ісус вмирає на хресті, тіло Його знімають 
з хреста і вкладають до гробу. Здається, що 
ми пройшли вуличками Єрусалиму, крок 
за кроком підіймались за Христом на Гол-
гофу. Ці ікони для соснівської церкви дару-
вали онуки Ярослава Чапінського Павло і 
Ярослав, мама Ольга яких народилася і ви-
росла в Раковці. 

Хресна Дорога, Страсний шлях Ісуса не-
хай стануть для всіх нас справжнім симво-
лом всеочищення і духовного піднесення.

Влітку Володимир Косовський завер-
шив роботу над іконами Хресної Дороги. 
Вони знайшли своє місце в церкві Різдва 
Пресвятої Богородиці у Соснові. Освячен-
ня стацій здійснив отець Роман Каденюк. 
Він дякував всім, хто долучився до святої 
справи, здійснення якої стало виявом ви-
сокої духовності земляків. 

Приємно спостерігати, коли шляхет-
ні доброчинці линуть до рідного села з до-
брим серцем, щирістю. Кладуть свою леп-
ту на вівтар його духовності. 

Нехай ніколи не бідніє людська душа 
і бездонною буде щедрість її благородних 
вчинків…

Зіновій МАТВІЇВ, 
член Національної спілки 

журналістів України. 

СТРАСНА ДОРОГА ДЛЯ ХРАМУ - 
від щедрих сердець

Кошти на святиню у селі Соснові на Теребовлянщині надсилали 
земляки з усього світу

nday.te.ua
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Ольга ЧОРНА.

У вересні-жовтні експерти проа-
налізували 424 цитати 20 провідних 
українських політиків. Лише трохи 
більше третини висловлювань вияви-
лися правдивими, а в інших випадках 
політики брехали, маніпулювали або 
сильно перебільшували факти.

Про це повідомляє фактчекинговый 
проект VoxCheck.

У підсумковий рейтинг брехунів і 
маніпуляторів аналітики включили 15 
політиків, які зробили у вересні-жовтні 

10 і більше заяв, в яких містилися фак-
ти, що піддаються перевірці.

Список головних брехунів серед 
українських політиків очолила лідер 
партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко 
- з 46 її фактологічних цитат тільки чо-
тири або менше 10% виявилися прав-
дивими.

Експерти відзначили, що 70% своїх 
заяв Тимошенко підкріплює статисти-
кою, але в 26% випадків вона відверто 
брехала.

Трійку рейтингу популістів допо-
внили депутат Вадим Рабинович (13% 
правдивих заяв), який так і не виконав 
свою обіцянку вийти з фракції "Опози-
ційний блок", і співкерівник "Оппобло-
ка" Юрій Бойко (16%).

В той же час головними правдору-
бами української політики виявилися 
Володимир Гройсман, Петро Порошен-
ко і Міхеїл Саакашвілі.

Аналітики підкреслили, що зловити 
президента і прем'єр-міністра України 

на брехні дуже складно, оскільки вони 
практично не роблять емоційних заяв і 
звертають увагу громадян лише на до-
сягнення влади.

З іншого боку, лідер партії "Рух но-
вих сил" в 60% випадків говорить про 
негатив, а половина його цитат містять 
емоційне забарвлення.

https://dt.ua/POLITICS/analitiki-
s k l a l i - r e y t i n g - b r e h u n i v - s e r e d -
ukrayinskih-politikiv-263470_.html 

Так невесело жартують мешканці 
вулиці УКРАЇНСЬКОЇ у Ланівцях. 

Щоразу «вишиваючи» поміж вибоїнами і 
калабанями та мало не вискакуючи на паркан, щоб 

не потрапити під автівку, люди нарікають на місце-
ву владу, яка роками не могла знайти коштів для ка-
пітального ремонту заледве півкілометрової доро-
ги до районної лікарні. 

З 1 січня сплачувати ЄСВ будуть 
навіть тарнопільські фермери

Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пен-
сій» від 03.10.2017 № 2148-VIII внесено зміни  до За-
кону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня» від 08.07.2010 № 2464-V, згідно з якими члени 
фермерського господарства з 01.01.2018 стають плат-
никами єдиного внеску  за умови, що вони не нале-
жать до осіб, які підлягають страхуванню на інших 
підставах.

Водночас членів фермерського господарства буде 
звільнено від сплати єдиного внеску якщо вони ма-
ють інвалідність або досягли пенсійного віку та отри-
мують пенсію (за віком чи за інвалідністю) або соці-
альну допомогу (ч. 4 ст. 4 Закону № 2464).

Члени фермерських господарств сплачуватимуть 
єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, 
до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 
сплачують єдиний внесок – так само, як і підприємці 
із 01.01.2018 (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464).

Олена БАБІЙ
Завідувач сектору забезпечення наповне-

ння бюджету ТО УПФУ Тернопільської області

Поки в країні триває 
війна і хаос в економіці, 
«слуги» гріють свої тіла на 

дорогих курортах, набивають 
власні кишені, не гребують 
російськими грішми і вести 
бізнес із агресором, не вилазять 
з телеефірів, продовжуючи 
годувати людей обіцянками про 
покращення життя в якомусь 
енному році. Українська політика, 
фактично, перетворилася на шоу-
бізнес.   

Тому не дивно, що українці остаточ-
но зневірились у владі. Нема серед цьо-
го політичного «секонд-хенду» кого об-
рати. То ж доводиться обирати краще з 
найгіршого. Результат бачить і відчуває 
кожен. Він - у ставленні держави до про-
стої людини, в (без)законності, на цінни-
ках у магазинах, у висотках посеред пар-
ків, корупції, кумівстві, непрофесійності 
чиновників…    

Саме тому більшість співвітчизни-
ків намагаються триматися осторонь і 
не ставати ногами у те, що називається 
українською політикою. Потім годі від-
митися. Майже половина українців вва-
жають: в країні немає політичних ліде-
рів, які б могли ефективно керувати дер-
жавою. Про це свідчать результати со-
ціологічного дослідження, проведено-

го Центром Разумкова. Лише третина 
вірять, що такі люди все ж існують. От, 
тільки де вони?

Водночас, парламентські політичні 
партії витратили на власний піар солід-
ні кошти - 436 мільйонів гривень. Із них 
- 93,3 відсотки - державні гроші, а це - 407 
мільйонів. Але платники податків, судя-
чи з соціології, не оцінили піар-потуги 
«слуг народу». Бо те, приміром, що напи-
сано в платіжці на оплату компослуг, пе-
ресічного українця проймає більше, аніж 
похвальба політика в його партійній га-
зеті. 

Дратує українців і брехня в парла-
менті. Більше половини опитаних Цен-
тром Разумкова переконані: від них при-
ховують закулісні домовленості політич-
них сил. На другому місці - приховуван-
ня інформації про доходи парламентарів. 
Такої думки дотримуються 47 відсотків 
респондентів. На третьому - інформація 
про минуле депутатів, деталі їхньої полі-
тичної кар’єри. У тому, що нардепи бага-

то недоговорюють, переконані 39 відсо-
тків українців.

А ще, як наголошують експерти, у 
влади зовсім відсутня стратегія та про-
гнозування. Вона діє виключно рефлек-
торно, реагуючи на ті події, які вже тра-
пились. «У них є лише стратегічна ціль 
- зберегти владу якомога довше, тому що 
вихід із влади для них смертельний не 
лише політично», - сказав на телеканалі 
ZIK політолог Віталій Крюков.

Зате у нас постійно у владі ведуть ві-
йну всіх проти всіх, ставлячи корпора-
тивні інтереси вище за державні. Ниніш-
ня влада винятком, на жаль, не стала. 
Якою може бути реакція Заходу? Євро-
па, наприклад, може запровадити персо-
нальні санкції до українських політиків. 
Такі ж, як до Росії. Про це заявив пред-
ставник групи «Першого грудня» пись-
менник, професор Володимир Панченко 
під час прес-конференції в Українсько-
му кризовому медіа-центрі. За його сло-
вами, якщо президент України не усві-

домить серйозності ситуації - є механіз-
ми впливу. І запропонував звернутися до 
нової української історії. «Всі попередні 
президенти закінчили погано. Кравчук 
пішов достроково. Кучма був заблоко-
ваний у Конча-Заспі в 2004 році. Ющен-
ко залишився з п’ятьма відсотками під-
тримки. Янукович утік. Питається: яка 
буде доля п’ятого президента? Це питан-
ня він сам собі передусім повинен поста-
вити: а що далі з державою і зі мною?» - 
наголошує Володимир Панченко. 

А що нині сталось з політиками, які 
підтримували цінності та вимоги Рево-
люції Гідності? Власне, таке риторичне 
запитання прозвучало з уст спікера Ан-
дрія Парубія, коли нещодавно владна ко-
аліція у парламенті єдиним фронтом з 
«Опоблоком» пішла у наступ на антико-
рупціонерів. «Я іноді задаюсь питанням: 
що з нами трапилось? Що з нами сталось 
за ці чотири роки, панове?» - сказав тоді 
Парубій. 

Їхніми цінностями стали влада, гро-
ші, політичні торги, інтриги. Вимоги Ре-
волюції Гідності - історі-
єю. Суспільству дістали-
ся гіркі плоди «недоре-
форм» і скалічені війною 
долі. 

Аналітики склали рейтинг брехунів 
серед українських політиків

Фотофакт Яка країна, така й вулиця 
чи яка вулиця, така й країна?

Як українцям серед політичного 
«секонд-хенду» вибрати лідера?

Керувати в Україні хочуть всі. Не тому, аби 
покласти «тіло й душу» за державу і дати 
людям змогу з аля ющенківських «маленьких 
українців» стати Великим Народом. 

Головним популістом української політики визнали лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.
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У житті трапляються різні 
ситуації і бувають випадки, 
коли необхідно передати 

квартиру чи будинок третій 
особі. Договір дарування і 
заповіт залишаються найбільш 
часто використовуваними 
інструментами у взаєминах 
близьких родичів і не тільки у 
частині передачі нерухомості. 
Виникає логічне питання: 
подарувати чи заповісти? При 
цьому, часто люди плутають 
дарування із заповітом, не 
розуміючи суті цих угод. Тому 
спробуємо розібратися, яка між 
ними різниця.
Що є договором дарування 
та що таке заповіт?

Договір дарування – це право-
чин, за яким дарувальник дарує або 
зобов’язується в майбутньому пода-
рувати іншій особі – обдаровуваному 
– об’єкт нерухомості безоплатно, і об-
даровуваний має право власності на 
неї – право володіти, користуватися та 
розпоряджатися – безпосередньо піс-
ля вчинення угоди та її державної реє-
страції.

Заповіт – це правочин, за яким запо-
відач особисто розпоряджається своїм 
майном, яке йому належить, у випадку 
його смерті. Тобто, головна і найсуттє-
віша різниця між цими двома угодами 
– це момент переходу права власності 
на нерухоме майно.
Момент переходу права 
власності на житло за 
договором дарування та 
заповітом

Право власності за договором дару-
вання виникає після нотаріального по-
свідчення договору та його державної 
реєстрації. Що ж до заповіту, то спадко-
ємець може отримати у нотаріуса сві-
доцтво про право на спадщину, яке ви-
дається після закінчення 6 місяців з 
часу відкриття спадщини.

Таким чином, у випадку з догово-
ром дарування є один невеликий, але 
досить істотний нюанс, що припускає 
ризик для самого дарувальника.

Річ у тім, що після того, як документ 
підписується та реєструється, майно 
вмить переходить в розпорядження 
обдаровуваного, який відразу ж може 
розпоряджатися їм на власний розсуд. 

Він може навіть одразу виселити дару-
вальника з квартири, тому кожен з тих, 
хто вирішує передати нерухомість за 
таким договором, втрачає усі права на 
об’єкт дарування.

На подароване майно більше ніх-
то не має права претендувати. Люди-
на, яка подарувала, відразу залишаєть-
ся з порожніми руками. На практиці іс-
нують непоодинокі випадки, коли піс-
ля підписання дарчої, стосунки між ро-
дичами псувалися. Юридично людина, 
яка подарувала нерухомість, є незахи-
щеною, якщо, звичайно, у неї немає ін-
шої квартири чи будинку.
Можливість зміни чи 
скасування договору 
дарування або заповіту

Цивільний кодекс передбачає на-
ступні підстави припинення договору 
дарування: відмова однієї зі сторін від 
договору; розірвання договору дару-
вання; визнання договору недійсним. 
Таким чином, можна розірвати чи ви-
знати недійсним договір дарування в 
судовому порядку. Проте, довести те, 
що дарувальник погано розбирається в 
тонкощах документів і не хотів відразу 

ж втратити усі права на житло – дуже 
складно, а іноді – неможливо.

По-іншому йдуть справи із запові-
том, оскільки його можна переписува-
ти, відвідуючи нотаріуса і замінюючи 
одного спадкоємця іншим.

Крім того, у будь-який час можна ска-
сувати заповіт або скласти новий. Запо-
віт, який було складено пізніше, скасо-
вує попередній повністю або у тій час-
тині, в якій він йому суперечить. Скасу-
вання заповіту, внесення до нього змін 
провадяться заповідачем особисто.

  Таким чином, різниця між догово-
ром дарування та заповітом полягає в 
тому, що особа, яка має намір подарува-
ти нерухоме майно, повинна розуміти, 
що після нотаріального посвідчення 
договору дарування вона втрачає всі 
права на нерухоме майно, а при посвід-
ченні заповіту його права на нерухо-
ме майно залишаються незмінними за 
його життя. Тому укладати договір да-
рування чи заповідати нерухоме майно 
– кожен має вирішувати сам.

Ольга ДЗЮБАНОВСЬКА, 
завідувач Першої 

Тернопільської державної                                            
нотаріальної контори.

Що краще: подарувати чи заповісти нерухомість?

На п'ятнадцять хвилин потяг Інтерсіті спо-
лученням Перемишль-Київ вимушено затрима-
ли працівники колії. Причина - предмет, схожий 
ззовні на гранату, в одному з вагонів. Небезпеч-
ну знахідку виявив під час руху прибиральник. 
Він, зайшовши в тамбур, забирав пакет зі сміт-
тям. Пакунок здався працівнику потяга важким 
і той перевірив його. Про знахідку повідомив на 
лінію "102".

 За словами начальника Тернопільського 
відділу поліції Сергія Гаврилюка, на місце по-
дії виїхали вибухо техніки, працівники поліції, 
бригада екстреноїмедичної допомоги. Коли по-

тяг зупинився в Тернополі, фахівці оглянули 
його та вилучили предмет.

 За попередньою інформацією - в пакеті зна-
ходився, ймовірно, пустотілий корпус грана-
ти РГД-5. Її передали на експертизу в науково-
дослідний експертно-криміналістичний центр. 
Працівники поліції встановлюють, хто і куди 
перевозив небезпечний предмет.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових 
розслідувань за статтею 263 частина 1 ККУ - не-
законне поводження зі зброєю, бойовими при-
пасами або вибуховими речовинами. Триває 
слідство. 

Шахрай «перевтілився» 
у працівника мерії, 

аби видурити гроші за сприяння 
продажу будинку

Із заявою про шахрайство до співробітників 
Чортківського відділу поліції звернулася 65-річна 
жителька села Білобожниця. Пенсіонерка 

повірила незнайомцеві, який пообіцяв посприяти 
їй в продажу будинку і виманив дві тисячі гривень. 
Про це повідомили у відділі комунікації поліції 
Тернопільської області.

Зі слів потерпілої, їй зателефонував невідомий  чоловік, пред-
ставився працівником мерії і поцікавився, чи справді вона про-
дає будинок. Отримавши ствердну відповідь, пообіцяв посприя-
ти в оформленні необхідних документів для підписання догово-
ру купівлі-продажу. А за свої послуги попросив перерахувати чо-
тири тисячі гривень.

Жінка повірила незнайомцеві. Найняла таксі і поїхала до най-
ближчого терміналу, аби перечислити обумовлену суму. Дві ти-
сячі гривень пенсіонерка вже встигла перекинути на вказаний 
зловмисником мобільний, коли таксист, що її підвозив, зметику-
вав, що це може бути якась афера, і попросив клієнтку не пере-
кидати решту суми.

Про те, що потрапила до рук афериста, жінка збагнула, коли 
в поліції, куди вона звернулася, розповіли їй про аналогічні шах-
райські схеми. Потерпіла написала заяву про вчинення відносно 
неї шахрайських дій. Тривають слідчо-оперативні заходи з ме-
тою встановлення особи підозрюваного.

П'ять пострілів 
пролунало в дворі 
будинку на вулиці 

Злуки, 47 Б у Тернополі. 
Повідомлення про це 
надійшло на лінію"102" 
близько третьої години 
від місцевої мешканки.

 На місце події виїжджала 
слідчо-оперативна група Тер-
нопільського відділу поліції та 
патрульні. При огляді терито-
рії стало відомо, що невідомі 
стріляли у власника автомобі-
ля LEXUS RX 130.

 За словами потерпілого, 
вночі до нього зателефонував 
сусід і сказав, що в салоні авто, 
яке він припаркував у дворі бу-
динку, хтось є. Коли господар 
вийшов, то помітив в іномар-
ці трьох невідомих. До середи-
ни вони проникли, пошкодив-
ши замок передніх дверей зі 
сторони водія. Власник автів-
ки пішов з'ясувати, хто вони 
такі, почалася бійка, а потім 
невідомі кілька разів вистре-
лили в його бік пристроєм для 
відстрілу гумовими кулями і 

втекли. Нападники були одяг-
нені в темний одяг, а на облич-
чях маски.

Власнику автомобіля на-
дали першу медичну допомо-
гу, але від госпіталізації він від-
мовився. Правоохоронці роз-
шукують нападників. Орієнту-
вання на них отримали групи 
швидкого реагування, управ-
ління патрульної поліції та по-
ліції охорони. Усіх, хто щось ба-
чив або чув, поліцейські про-
сять  телефонувати за номером 
27-11-70 або на лінію "102".

У Тернополі виявили 24 тонни 
неякісної риби з Китаю

Фахівці Тернопільської регіональної державної лаборато-
рії виявили 24 тонни риби, яка не відповідає нормам, повідо-
мляє прес-служба установи.

При проведенні лабораторних досліджень встановле-
на невідповідність за органолептичними показниками (не-
відповідність запаху та консистенції після розморожування) 
згідно нормативним документам.

"Відомо, що дана партія риби - філе мінтая вагою 24 тон-
ни, надійшла в область з Китаю", - кажуть у Держпродспожив-
службі.

Про випадок повідомили керівництво Держпродпосжив-
служби України та Державний науково-дослідний інститут з 
лабораторної діагностики та ветсанекспертизи.

Нагадаємо, нещодавно у столиці неякісна риба спровоку-
вала спалах ботулізму.

У ПОЇЗДІ - БОМБА? 
Через небезпечний предмет у Тернополі зупинили потяг

Крали «Лексус» з пістолетом і у масках
Господар мужньо обороняв від злодіїв власну автівку
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Чи легко сьогодні у час 
сучасних технологій, 
коли здивувати 

молоде покоління чимось 
уже непросто, писати книги 
про підлітків, аби вони ще 
й знайшли свого читача? 
Відповідь на це запитання, 
мабуть, лежить у площині 
кожного особистісного 
«я». Принаймні, подумала 
про це, коли прийшла 
на зустріч з Василем 
Теремком, відомим 
тернополянам як успішний 
редактор популярної у 
свій час в області та й за її 
межами молодіжної газети 
«Ровесник». Його досі на 
Тернопільщині пам’ятають 
і люблять багато людей. 

  Сьогодні пан Василь – дирек-
тор київського видавничого цен-
тру «Академія», завідувач кафе-
дри видавничої справи і редагу-
вання столичного Інституту жур-
налістики, заслужений працівник 
культури України, доктор наук із 
соціальних комунікацій.  Минуло-
го тижня він завітав до Тернопо-
ля з презентацією своєї творчості 
– повісті «16 весна», а також опо-
відання «Перший чоловік», що 
увійшло в збірку «Любов така». 

 Автор щиро зізнався, що на-
писання повісті – це «виклик са-
мому собі», коли, будучи у зріло-
му віці, він ризикнув написати 
про і для …підлітків. «16 весна» – 
це прагнення відкрити і  зрозумі-

ти складний світ зовсім ще юних 
хлопців та дівчат, коли, за слова-
ми головного героя, «найтяжча 
робота –жити». 

Вона «…про трудні кроки в до-
рослість, коли бажання борються 
із сумнівами,  а через невміння 
розуміти себе складно зрозумі-
ти когось.  І немає нічого іншого, 
як шлях спроб і помилок, досвід 
падінь і вставання. А не заблука-
ти на цьому шляху часто допо-
магають щасливі випадковості і 
люди». Так складається і в геро-
їв повісті, які навчаються в шко-
лі, грають у футбол, б’ються, з різ-
них причин втікають на війну на 
Сході України, яка, на жаль, ви-
пала на їхню долю, закохуються 
і здобувають перший інтимний 
досвід. І про все це буде цікаво 
прочитати не лише їхнім ровес-
никам, а й дорослим – передусім 

тим, хто має дітей чи онуків під-
літкового віку.

 «Я давно знав, що писати-
му прозу, і внутрішньо готував-
ся до цього, – розповів Василь Те-
ремко на презентації своєї книги. 
–  А недавно відчув, що відклада-
ти нікуди. Обставини і якась вну-
трішня енергія примушували 
мене писати. Тепер же додає азар-
ту реакція читачів і фахівців. До 
речі, кілька місяців тому у збірці 
«Любов така» побачило світ і моє 
екстравагантно-психологічне 
оповідання під назвою «Перший 
чоловік». В ньому багато психо-
логічної інтриги й інтимних ситу-
ацій, і якщо коротко, то воно про 
те, що кожного чоловіка творить 
жінка. А в планах - ще одна підліт-
кова повість, а також роман «По-
кинуті», до задуму створити який 
підштовхнула жахлива реальна 

історія – жінку, яка повернулася із 
закордонних заробітків, до смер-
ті побив її чоловік, а потім наклав 
на себе руки…».

Отож, герої «16 весни» – де-
сятикласники, які живуть так, як 
уміють і як дозволяють непрості 
обставини. Адже в країні війна і 
напруга обступає всіх.

В Артика, головного героя по-
вісті, батько на фронті, а до мами 
через її переживання не досту-
питися. Тому в складних ситуа-
ціях хлопець не може порадити-
ся з найближчими людьми. Йому 
непросто впоратися з емоціями й 
думками, бо й однокласники по-
глинуті справами, а дівчина, від 
однієї думки про яку прискорю-
ється дихання, – поводиться не-
зрозуміло. 

Безсумнівно, що повість збен-
тежить і хлопців, і дівчат, і їхніх 
батьків. Кожен знайде в тексті 
своє: і той, хто тільки доростає до 
шістнадцятої весни, і той, хто вже 
її переступив.

«І не снилося, що писати-
му про тих, кому ось-ось шіст-
надцять. Усе зненацька відбу-
лося, - зізнається Василь Терем-
ко. - Тоді займався проблемами 
хлопчини, що не міг справити-
ся з обставинами і дати собі лад. 
Усе в ньому для кращих справ 
ніби було, люди його оточували 
добрі, а складалося не так, і я не 
зумів йому радикально допомог-
ти. Та ситуація, врізавшись у го-
лову, примусила побачити її при-

чини. Так нагрянув задум пові-
сті. Її герой, щоправда, — цілісні-
ший і впертіший, бо в його жит-
ті те, що упустила мама, компен-
сував частково тато. Ім’я героя, як 
і в того хлопчини, — Артик, але 
всі факти повісті — літературні», 
- каже Василь Теремко. 

Хоча тут же додає, що нама-
гався думати про героїв, як про 
реальних людей: «Навіть відчу-
вав незручність за себе: здавало-
ся, що займаюся недозволеним — 
ходжу за ними назирці, прислуха-
юся й використовую побачене й 
почуте в тексті. Може, тому вони 
довго ховалися від мене спочат-
ку і мовби опиралися. А здалеку я 
не міг їх відчути.. І все-таки вони 
якимось дивом ожили в мені — 
залишалося тільки знаходити 
слова. У повісті вони потрапля-
ють в різні ситуації й діють так, 
як і не здогадувався. Знайомлять-
ся, здружуються з людьми, яких у 
попередньому задумі не було…

Вони і тепер для мене живі. 
Бачу і чую їх. З усіма ними в мене 
свої історії, які, схоже, ще не закін-
чилися».

Отож, на нас чекають нові ці-
каві твори від непересічної осо-
бистості і цікавої людини Васи-
ля Теремка. А тим часом презен-
товані видання можна придбати 
у книгарнях Тернополя.

Інна МАТУШ.
На фото: Василь Терем-

ко з тернопільською пись-
менницею Іриною Мацко.

«16 ВЕСНА» 
ВАСИЛЯ ТЕРЕМКА  

або Найтяжча 
робота – жити

Студенти ТНЕУ принесли діткам подарунки від Святого Миколая

Найбільше турботи та піклування потребують діти, позбав-
лені батьківського піклування. Напередодні Дня Святого Мико-
лая студенти груп МЕВ-31 та МУН-31 Українсько-нідерландської 
факультет-програми ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина разом зі своїми 
академічними наставниками ст. викладачем кафедри міжнародних 
економічних відносин Наталією Федоронько  та доцентом кафедри 
Оксаною Мигаль відвідали діток з Центру соціально-психологічної 
реабілітації. 

Як і годиться, гості прийшли з подарунками, солодощами. Діти 
щиро раділи сюрпризам та увазі, якої їм так бракує в повсякденно-
му житті. Студенти познайомилися з малечею, спілкувалися, роз-
повідали про своє навчання, професії, які вони обрали. А діти на-
томість розповідали про свої захоплення і дякували за подарунки. 

Усі діти люблять дива, сюрпризи та 
подарунки, а особливо цього чекають 

в День Святого Миколая.
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

Доки Європа годує Московію,
 Путін не дасть мирно 
деокупувати Донбас

Доки режим Путіна сильний і ситий, 
він ніколи не дозволить деокупувати 
Донбас. А ситим його робить Європа, яка 
купляє в Росії сировину. Про це в ефірі на 
телеканалі ZIK заявив заступник гендирек-
тора телеканалу «ATR» Айдер Муждабаєв. 
За його словами, єдиний спосіб, за яким Пу-
тін може формально віддати Донбас Украї-
ні - це у вигляді троянського коня. Тобто, з 
умовою, що Україна прийме Донбас з усіма 
вимогами з боку Росії. Ніколи Путін мир-
ним шляхом не поверне Донбас і тим паче 
Крим. А тут ще й Європа... «Сучасна Росія - 
це ведмідь, якого через клітку годує Євро-
па. 97 відсотків валютних доходів Росії - це 
нафта і газ, ще три відсотки - ліс. Усе це йде 
в Європу», - констатує журналіст. 

Парламент Канади підтримав 
безвіз для України

Канаді слід оголосити про свій на-
мір запровадити для громадян Украї-
ни безвізовий режим подорожей. При-
наймні, саме таку ідею оголосили канад-
ські парламентарі у звіті «Канадська під-
тримка України у час кризи та збройно-
го конфлікту», який підготував Постій-
ний комітет парламенту Канади з пи-
тань оборони, повідомляє «Укрінформ». 
«Рекомендуємо уряду Канади оголосити 
про план із надання українцям права без 
віз подорожувати до Канади», - йдеться 
у документі. Також депутати пропону-
ють відновити програму молодіжної мо-
більності, припинену кілька років тому. 
Це дозволить кваліфікованим україн-
цям отримувати дозвіл на перебування 
та роботу в Канаді терміном до одного 
року.

Війна з КНДР може 
розпочатися після нового
 ядерного випробування

Шанси застосування американ-
цями військового сценарію проти 
КНДР оцінюються на рівні 30 відсо-
тків, однак якщо Пхеньян проведе 
нове ядерне випробування, загроза 
повномасштабної війни одразу підви-
щиться. Таку оцінку висловив сенатор-
республіканець Ліндсі Грем в інтерв’ю 
виданню «The Atlantic». Він зауважив, 
що дійшов таких висновків після розмо-
ви з президентом США Дональдом Трам-
пом. «Війна з Північною Кореєю - це по-
вномасштабна війна проти режиму, - за-
уважив законодавець. - Варіанту «хірур-
гічного удару» тут немає. Їхня ядерна 
програма є масштабною, вона далеко за-
йшла». Отож, якщо КНДР проведе нові 
випробування, ситуація стане неперед-
бачуваною.

У Норвегії кота 40 хвилин 
прали в машинці

У норвезькому місті Осло кіт на 
прізвисько Зеро випадково потрапив 
у пральну машину і змушений був пе-
режити 40 хвилин прання в режимі 
для шерсті при температурі 30 гра-
дусів. Про це повідомляє інформацій-
ний портал NRK. Кіт потрапив у барабан 
у той момент, коли дверцята машинки 
закривали для завантаження білизни. 
14-річний хлопець Йоакім знайшов кота 

після 40 хвилин прання. «Кіт промок на-
скрізь. Виглядав абсолютно скрученим і 
худішим, ніж зазвичай. Насилу орієнту-
вався в просторі, його почало нудити», 
- сказав хлопець. Тварину відвезли до 
ветклініки, де поставили крапельницю. 
Через два дні пухнастий повернувся до 
своїх господарів.

Папа Римський назвав фейкові 
новини серйозним гріхом

Папа Римський Франциск назвав 
серйозним гріхом публікацію фейко-
вих новин. Він має намір порушити цю 
тему в своєму новорічному зверненні, 
повідомляє «Укрінформ» з посиланням 
на «The Guardian». «Ви не повинні впада-
ти у «комунікаційні гріхи», такі як дезін-
формація, однобічне висвітлення подій, 
наклеп, дискредитація, копання в ста-
рих новинах, про які давно все відомо», 
- заявив Франциск. І закликав працівни-
ків ЗМІ надавати точну та повну інфор-
мацію, уникаючи одностороннього під-
ходу, зазначивши, що вони виконують 
одну з фундаментальних завдань у де-
мократичних суспільствах.

У США вчені створили 
рослини-лампочки

Вчені з Массачусетського техноло-
гічного інституту створили рослини, 
які вміють світитися в темряві. Світло 
від них настільки яскраве, що вони ціл-
ком можуть замінити настільну лампу. 
Для створення таких рослин вчені при-
щепили капусті, крес-салату і шпинату 
люцеферазу - фермент, який змушує сві-
титися світлячків. Спершу вдалося отри-
мати рослини, які світяться 45 хвилин. 
Згодом тривалість процесу збільшили 
майже до трьох годин, пише «NYP». Осо-
бливо сильну хімічну реакцію дав са-
лат - його яскравість можна порівняти 
з яскравістю світлодіода. Вчені сподіва-
ються, що в майбутньому подібні росли-
ни зможуть освітлювати цілі кімнати і 
навіть вулиці.

Сусідню державу накрив смог:
 людей закликають 

одягти захисні маски 
У багатьох містах Польщі значно 

перевищені норми забруднення по-
вітря. Серед головних причин - відсут-
ність вітру і розпал опалювального се-
зону. Про це повідомляє  радіо RMF FM. 
Найважче зараз дихати у Малопольсько-
му воєводстві, де майже в усіх містах пе-
ревищені допустимі норми. Зокрема, у 
Кракові концентрація небезпечних ре-
човин, що через легені потрапляють без-
посередньо в кров, перевищена у вісім 
разів. Дуже поганий стан повітря у Тар-
нові, Новому Сончі, Величці і в Сілезько-
му воєводстві. Попередження про небез-
пеку оголошено і в містах Бельско-Біала 
та Живець. Значно забруднене повітря 
також у Мазовецькому воєводстві. Скар-
жаться на задуху жителі Варшави. ЗМІ 
закликало поляків одягти протисмого-
ві маски і користуватися міським тран-
спортом. 

Археологи знайшли 
винний погріб царя Ірода

У палаці царя Ірода в Ізраїлі вия-
вили залишки великого винного схо-
вища. Його знайшли під час розкопок у 
складських приміщеннях і погребах, по-
відомляє УНІАН. Вчені виявили близь-
ко десяти великих глечиків. Припуска-
ють, що в них вино бродило. Потім його 
розливали в менші амфори. Нижче рівня 
царського двору знайшли залишки буді-
вель і цистерну для води 
ІІ століття до нашої ери. 
Це свідчить, що на місці 
палацу було ще якесь по-
селення.

У 49 нардепів - подвійне 
та потрійне громадянство?

49 народних депутатів України є гро-
мадянами двох чи трьох країн. Про це за-
явив екс-нардеп і юрист Юрій Кармазін, 
пише «Газета по-українськи» з посилан-
ням на телеканал «NewsOne». І додав: «Це 
страшна річ».

МВФ наполягає 
на підвищенні ціни газу в Україні

Підвищення цін на газ в Україні є по-
зитивним і важливим фактором для еко-
номіки, повідомив постійний представ-
ник МВФ в Україні Йоста Люнгман, пише 
УНН. І уточнив: необхідно, щоб на ринку не 
було сегментації, коли газ продається різ-
ним споживачам за різними цінами, бо така 
модель має дуже високу корупційну скла-
дову. «Ми схвалюємо програму, яка зможе 
зробити ціни на газ і тарифи на комуналь-
ні послуги ринковими. Знаємо, була крити-
ка того, що ці тарифи будуть непідйомними 
для малозабезпечених сімей. Але є субсидії, 
вже близько 50 відсотків домогосподарств 
їх отримують. Тому підвищення цін на газ 
не має і не матиме значного впливу на вер-
стви населення, які мають низький дохід», 
- резюмував представник МВФ. Фонд кате-
горично відмовився змінювати раніше по-
годжені з урядом України умови визначен-
ня ціни газу для населення на опалюваль-
ний сезон 2017-2018 років, який повинен 
привести до її підвищення на 17,6 відсотків.

Навіть страшно уявити, 
що українці їдять 

Ціни на продукти зростають, але їхня 
якість не полiпшується. Ба, навіть навпа-
ки! Шокуючі цифри навела Держпродспо-
живслужба. За її даними, приблизно 30-50 
відсотків харчів на прилавках магазинів, 
- фальсифіковані. Ніна Кільдій, аналітик 
Центру споживчих експертиз «Тест» роз-
повіла «Експресу», що найчастіше фальси-
фікують молочні продукти, зокрема мас-
ло. Понад 60 відсотків масла - фальсифікат. 
А також згущене молоко, тверді та плавле-
ні сири, сметана, м’ясні вироби. Фальсифі-
кацію виявили навіть у томатній пасті та 
в меленому перці. Мало не щодня в Украї-
ні з’являються нові виробники-одноденки, 
які прийшли на ринок, продали партію про-
дукції, заробили гроші - і пішли. 

Польський кордон доведеться 
перетинати за новими правилами 

Президент Петро Порошенко за-
явив про досягнення домовленос-
ті з польським колегою щодо запрова-
дження спільного митного контролю на 
українсько-польському кордоні, пише 
УНІАН. Про це Порошенко повідомив під 
час спільної прес-конференції з президен-
том Республіки Польща Анджеєм Дудою в 
Харкові. «Ми домовилися на міжурядовому 
рівні, що введемо спільний митний контр-
оль як ефективний засіб боротьби з коруп-
цією і контрабандою… Це буде спрощувати 
після введення безвізового режиму контак-
ти між людьми», - заявив Порошенко. 

Боротися з корупцією 
в нашій країні буде 

екс-поліцейський з Естонії
Колишній заступник гендиректо-

ра поліції безпеки, нині радник адво-
катського бюро «Nove» Ерік Хелдна очо-
лить робочу групу експертів, мета якої 

- запровадження заходів боротьбі з ко-
рупцією в Україні. «Головною метою роз-
робленого за ініціативи проекту Євросою-
зу «EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine 
2017-2019» стане скорочення питомої ваги 
корупції в Україні, поширення відповідного 
досвіду та впровадження практики, що здо-
була широке поширення в Естонії», - пові-
домило бюро «Nove». Робоча група під ке-
рівництвом Хелдна, яка складається з пра-
цівників поліції і прикордонної охорони, 
надасть підтримку Національному антико-
рупційному бюро України шляхом навчан-
ня службовців та розвитку НАБУ. Ерік Хелд-
на майже 20 років працював в органах пра-
вопорядку та безпеки Естонії і має досвід 
співпраці з українськими захисниками пра-
вопорядку.

За транзит потягів Росія платила 
всього 1 гривню на рік 

Міністр інфраструктури Володимир 
Омелян радий, що Російська Федерація 
нарешті змогла добудувати залізницю 
в обхід території України. Про це він роз-
повів в ефірі «5 каналу». За словами Омеля-
на, свого часу «Укрзалізниця» уклала дуже 
дивну угоду з РФ, за якою Росія платила за 
транзит Україною  лише гривню на рік. Еко-
номічного сенсу взагалі в цьому не було.

Чиновники масово 
пересідають на «євробляхи»

Кількість автомобілів з європейськи-
ми номерами зростає на українських до-
рогах лавиноподібно. Їздять на них не 
лише прості українці, а й високопоставле-
ні чиновники. Річ у тім, що вартість ужи-
ваних авто в Європі значно нижча, пишуть 
«Фінанси.ua». Деякі українські чиновни-
ки не соромляться вносити «євробляхи» 
у свої декларації. Всього чиновники заде-
кларували 295 нерозмитнених авто, заре-
єстрованих в інших країнах. На єврономе-
рах в Україні їздять, крім простих громадян, 
контрабандисти, депутати, судді, прокуро-
ри, податківці. 

«Нафтогаз» заробив 
на підвищенні «голубого палива» 

для населення мільярди
Від підвищення ціни на газ для насе-

лення НАК «Нафтогаз України» заробив 
«лише» кілька мільярдів гривень. Про 
це сказав головний комерційний директор 
НАКу Юрій Вітренко. «Ефект у 2016 році від 
підвищення ціни для населення - всього 4,3 
мільярди. Тобто, він у 30 разів менш зна-
чущий для формування прибутку «Нафто-
газу», ніж ефект від закупівлі газу в Євро-
пі», - зазначив Вітренко, пише «Укрінформ». 
НАК зараз витрачає на імпорт газу в рази 
менше, порівняно з тим, що мав би витра-
тити при купівлі палива на умовах контрак-
ту з «Газпромом». «Так, за 2016 рік «Нафто-
газ» опублікував фінансову звітність з при-
бутком у 21 мільярд гривень. У той же рік 
за рахунок закупівлі газу в Європі «Нафто-
газ» зекономив 121 мільярд», - зазначив Ві-
тренко.

За борги з аліментів 
позбавлять водійських прав

У прийнятому Верховною Радою зако-
ні про посилення відповідальності за не-
сплату аліментів передбачається позбав-
лення водійських прав для злісних не-
платників аліментів, повідомляє «Сьо-
годні». «Нововведення щодо осіб, які зліс-
но ухиляються від сплати аліментів більше 
шести місяців: не платить аліменти - нічого 
їздити за кермом. Шість місяців - примусове 
виконання рішення суду. Держвиконавець 
відправляє в поліцію відповідну постанову і 
припиняє дію водійських прав», - міністр юс-
тиції Павло Петренко. Винятки становити-
муть військовослужбовці, підприємці, так-
систи і працівників автотранспортних під-
приємств, - через свої професії вони повинні 
мати право на керування авто. За даними мі-
ністра, системна несплата аліментів в Украї-
ні стосується близько 600 тисяч дітей.

Україна Світ
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З Новим Роком, Україно моя,
Хоч вітати не маю бажання,
Бо нелегка доля Твоя
В нас посіяла лиш хвилювання.
Не хвилюйся, що все дорожає,
Потіш Ти дітей і рідню,
Що із січня Кабмін піднімає
Пенсію і зарплатню.
Правда, Кабмін не сказав
Людям таку інформацію,
Що у бюджет він заклав
Зовсім не ту інфляцію.
Скоро вийдуть купюри 

новенькі -
І тисяча, і мільйон…
Буде у всіх, дорогенькі,
Хлібчик й ріденький бульйон
Із півня, що їм зварили
На їх депутатський обід,
Щоб вони закони творили,
Які нам виконувать слід.
Ви від них щось добре чекаєте?
Та скажу вам, люди, дарма!
Ви ж чудово самі усе знаєте,
Що законів для них нема.
Напишу я закон такий
І пропхну його по-блату,
Щоб наш депутат дорогий,
Жив на одну зарплату.

*    *    *
З Новим Роком, мої хороші,
З Новим Роком нехороших теж.
Бажаю здоров’я вам й гроші,
Удачі та щастя без меж.
Хай жовта Собачка в цім році
Приносить для вас лиш все те,
Від чого на кожному кроці
Погане все гине, 

все добре – росте.
Хай квітне ваша удача,
Хай щастя ваше цвіте,
Хай ваша вдача гаряча
Думає лиш про те:
Щоб в мирі жили всі люди,
Щоб не було війни на землі,
Щоб добро панувало повсюди,
Щоб за розум взялись москалі.
Бо враження в світі склалося,
Де лиш з’явиться москаль,
Там вже щось погане сталося,
Там горе, там і печаль.
Ми ж на світ прийшли 

не для того,
Щоб терпіти біль 

і страждання,
Бо на думці для нас у Бога
Були зовсім інші бажання:
Не вбий, не вкради, не бажай,
Люби, як себе самого,
Старших й батьків поважай,
Не роби нікому нічого злого.
На добро вам добро 

відізветься,
Для добра на Землі нема меж.
З Новим Роком привітати 

прийдеться
Хороших і нехороших теж!
Хай у добрих все добре буде,
До недобрих не буду злим.
З Новим Роком вас Добрі люди
І недобрих також з Новим!

Василь ГЛЕМБА.
м. Тернопіль.

Микола вже 
десь півгодини 
спостерігав за 

сусідськими дівчатками. 
І не просто спостерігав, 
а уважно вслухався 
у їхню розмову. Хотів 
уже втрутитися, та 
останньої миті передумав, 
стримався, вирішив 
дослухати. 

- А я попросила у святого Ми-
колая новенький планшет, гарну 
ляльку, яка вміє плакати, сміяти-
ся та говорити, і ще багато всі-
ляких іграшок. А ти що попроси-
ла? - запитала одна з них - Тетян-
ка, яка жила у заможній сім’ї, де 
ніхто, ніколи і ні в чому їй не від-
мовляв.

- Я… великого плюшевого 
ведмедя для себе і плащика - для 
мами, бо в неї такий старенький, 
- сльози застигли на очах в Олен-
ки, яка жила лише вдвох із ма-
мою.

- У листі треба писати про по-
дарунки тільки для себе, - зухва-
ло продовжила Тетянка. - Думаю, 
що Миколай не принесе того, що 
ти просиш. Бо минулого року 
мені подарував усе, що я хотіла, а 
тобі тільки мандаринки і цукер-
ки, а велосипеда, якого ти проси-
ла, не було.

…Останні фрази з розмови 
таки вивели Миколу із себе. Він 

підійшов до дівчаток і, співчут-
ливо глянувши на Оленочку, очі 
якої наповнилися слізьми, мо-
вив до Тані:

- Миколай приходить до тих, 
хто до нього молиться і щиро 
про щось просить. Оленочка 
весь рік була дуже чемною і свя-
тий угодник обов’язково до неї 
прийде. А торік він не приніс 
Оленці велосипеда, тому що той 
не помістився у мішку.

Тані стало ніяково від цих 
слів, а в Оленчиних очах заіс-
крилися промінчики надії. Після 
сказаного сусідом - дядьком Ми-
колою - їй стало так спокійно…

Микола з нетерпінням чекав 
п’ятнадцяте число останнього 
місяця у році. Йому мали видати 
на роботі аванс. До цих коштів 
чоловік додав зарплату за ми-
нулий місяць, яку не розтратив, 
зберігаючи для якогось особли-
вого випадку. А після розмови ді-
вчат у парку Микола не мав жод-
них сумнівів, що той особливий 
випадок настав.

Увесь день Микола ходив від 
одного магазину - до іншого. А 
коли прийшов надвечір додому, 
втомлений, проте щасливий, так 
і заснув при увімкненому телеві-
зорі.

Оленочка, яка завжди допо-
магала мамі, сьогодні була осо-
бливо слухняною. Залюбки при-
брала в кімнатах, перемила весь 

посуд. Із настанням сутінків ді-
вчинка зручно вмостилась на 
своєму улюбленому місці - під-
віконні та вдивлялася у красиве 
вечірнє зимове небо, яке дару-
вало землі танець біленьких сні-
жинок. 

Раптом пролунав дзвінок у 
двері. Оля, Оленчина матір, по-
спішила відчинити, хоча й уяв-
лення не мала, хто може прийти 
до них.

На порозі стояв… святий 
Миколай. Однією рукою при-
тримував червоного велосипе-
да, на якому зручно сидів вели-
кий плюшевий ведмідь, а у дру-
гій руці красувався темно-синій 
кашеміровий плащ. Поряд зі 
святим Миколаєм стояв мішок, 
вщерть наповнений солодоща-
ми та іграшками. 

Оля від здивування на мить 
втратила мову, а Оленка стриба-
ла від задоволення:

- Я ж казала, мамо! Дядько 
Микола не обманув! Він, напев-
но, знає Миколая…

Оля перевела погляд на «чу-
дотворця», який весело підмор-
гнув їй. Аж тепер упізнала сусіда, 
який частенько «напрошується» 
до одинокої матері, в яку давно 
закоханий, на філіжаночку кави. 
Жінка усміхнулася. Вона давно 
не бачила свою донечку такою 
щасливою. Сумніви, які непоко-
їли Олю, мовляв, навіщо Миколі 
чужа дитина, вмить розвіялись, 
немов сніг, що танув на вулиці 
під ногами перехожих.

- Оленочко, давай пригос-
тимо святого Миколая горнят-
ком кави. Він, напевно, стомив-
ся, адже такі важкі пакунки ніс 
до нас.

- Залюбки зігріюся кавою у 
товаристві таких гарних дівчат, 
- погодився несподіваний гість, 
якого у цій теплій, затишній осе-
лі, здається, чекали все життя…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Микола Петрович 
аж захворів, коли 
його єдиний син 

Тарас сказав, що хоче 
одружитися на жінці з 
дитиною. Невже дівчат 
бракує у їх селі?

Коли його дружина 
Віра померла під час по-
логів, Микола поклявся на 
її могилі, що виростить сина 
гідною людиною, не шкоду-
ватиме ні сил, ні здоров’я для 
нього, буде любити за себе і 
за неї.

Усі тоді співчували Ми-
колі, який одружився піз-
но, після смерті матері, яку 
доглядав багато років. Не на-
жився, не налюбився він зі 
своєю Вірцею. Невблаган-
на смерть відібрала у ньо-
го його надію, його любов і 
щастя. Як могли, допомагали 
йому Вірині батьки, односель-
ці, сусіди. 

А одного разу поріг його 
дому переступили чужі люди. 
«Щоб допомогти», - сказали. І 
назвали суму, додавши: можна 
й поторгуватися. 

Микола не міг второпати – 
йому що – пропонують продати 
сина? «Та ви що за люди такі?» 
- закричав він крізь сльози і на-
казав забиратися геть. 

Був дуже вдячний сільській 
фельдшерці, яка допомага-
ла йому з Тарасиком. Хлопчик 
розвивався добре. Ріс здоро-
венький, непосидющий, сприт-
ний. Уже з дитинства Мико-
ла залучав його до праці. Так, 
як навчали колись його бать-
ки. Наче у воду дивилися, наче 
долю його передбачали. Мико-
ла працював водієм у колгоспі, 
а вдома – столярував. Сам роз-
робив собі верстат. Мав багато 
замовлень, бо ставився сумлін-
но до цього ремесла. З усієї об-
ласті до нього приїжджали. Ко-
пійку до копійки тулив. Не пив, 
не гуляв, бо дуже хотів, аби син 
здобув вищу освіту.

Тарас на «відмінно» закін-
чив школу, вступив у педаго-
гічний виш. Микола гордився 
сином. Щотижня готував йому 
велику сумку. І ось тепер, коли 
до закінчення вишу залишив-
ся рік, Тарас заявив, що приї-
де з якоюсь Мар’яною. І нехай, 
мовляв, не лякає батька те, що 
у неї є дитина, бо Мар’яна дуже 
добра, вродлива, щира. Працює 
лаборанткою на молокозаводі.

Микола не пішов, як завше, 
зустрічати Тараса. Взявся сто-
лярувати. У нього не було най-
меншого бажання бачити ту 
Мар’яну. Усе село буде сміятися 
з них. Тарас – перший парубок 
на селі, дівчата у їх поштову 
скриньку листи йому кидають, 
а він лиш сміється з цього. Ніби 
заворожила його та Мар’яна. 

Ось ще трішки, і буде гото-
вий двадцятий стільчик – за-
мовлення було з дитсадка. Ми-
кола милувався своєю робо-
тою, як почув дрібні кроки, а 
потім посапування – прямо за 
своєю спиною. Повільно огля-

нувся і поба-
чив тендіт-

не, кучеряве створіння. «Діду-
сю, ми уже є», - мовила дівчин-
ка голосом-дзвіночком. Та Ми-
колу аж пересмикнуло. Хотів 
сказати, який я тобі дідусь? Але 
дитина так невинно, сонячно 
усміхалася, що спитав: «Як тебе 
звати, мала?».

«Міральда», - продовжува-
ла усміхатися дівчинка. Взя-
ла Миколу за запорошену тир-
сою руку і повела на подвір’я. 
«Глянь, дідусю, там тато і мама 
є!» О, Господи, виходить Тарас 
уже татом став? Чужій дити-
ні? З якимсь чудернацьким іме-
нем, якого він і не чув ніколи. 
Жар вдарив Миколі в обличчя, 
у нього піднявся тиск. 

Мар’яна накривала на стіл. 
Тарас допомагав їй, а мала Мі-
ральда весь час крутилася біля 
Миколи. «Йди до мами, мала, - 
сердився він. - Мені відпочити 
треба». З його очей покотилися 
сльози. Микола відмовився сіс-
ти за стіл із новим сімейством. 
Зсилався на втому. І буркотів, 
буркотів собі під ніс: «Он, яка 
смілива та Мар’яна! Одразу ха-
зяйнувати стала! До столу кли-
че! Й не дивно, що так легко об-
крутила сина!»

Тарас бачив, як похмурнів 
батько з появою Мар’яни. Га-
дав, той переживає, що не змо-
же весілля їм справити. Щоб 
заспокоїти, сказав, що вони з 
Мар’яною лишень розпишуть-
ся, потім – повінчаються, а це-
ремоній весільних їм не треба. 
Тим паче, Мар’яна з багатодіт-
ної сім’ї і їм теж не до урочис-
тостей. Та з кожним наступним 
днем Микола якось віддаляв-
ся від них. До ночі сидів у своїй 
майстерні, навіть, коли не було 
замовлень, шукав там собі ро-
боту.

Він почувався зайвим у 
власному домі. Винуватив у 
цьому Мар’яну. І Міральда його 
дратувала, її постійне «чому», 
голосистий сміх і те, що на-
зивала його дідусем. Де ро-
зум був у Тараса? Є у Миколи 

близький друг, су-
сід Павло, а в ньо-
го красуня-донька. 
Ще коли Людочка 
і Тарас були мали-
ми, Павло й Мико-
ла вирішили, що 

будуть неодмінно 
сватами. Навіть огоро-

жі через город не ставили, 
планували колись об’єднати в 
одне велике господарство. Те-
пер Павлові у вічі глянути не 
може. Чого ж тоді Тарас до клу-
бу і з клубу з Людою йшов? На-
дію дівчині засвітив? 

Микола часто ходив на мо-
гилу своєї Віри. Тут він міг 
дати волю сльозам, вихлюпну-
ти свій біль, бо вдома не було 
кому пожалітися. Жили б Віри-
ні батьки, але велике горе за-
вчасно поклало їх у могилу. 

Минали дні, тижні, місяці. 
Ось уже три роки, як одружив-
ся Тарас. Восени цілий тиж-
день вигравало весілля у сусіда 
Павла, коли Люда виходила за-
між. Їм радість, а Миколі – сум, 
бо все ще сподівався, що жит-
тя зробить свій поворот, і Та-
рас таки буде з Людою. Не су-
дилося… Мар’яна усе змінила у 
їх домі. І Тараса змінила. Й об-
становка у кімнатах, в садку і 
на квітнику – усе по-новому, по 
її було. 

Миколу не раз мучило: чому 
більше не народжує невістка? 
Для кого він старався? Дім їх-
ній – один з найгарніших у селі, 
які дивовижні двері поставив! 
Вікна з візерунками. Бесідка, 
лавочки у садку – усе це його 
праця. І це добро має дістатися 
Міральді? Він обов’язково по-
говорить про це з сином. Хай 
народжують йому рідних ону-
ків!

Одного зимового ранку Та-
рас із Мар’яною зібралися їха-
ти до обласного центру на ри-
нок. Хотіли одяг поновити пе-
ред святами. «Тату, може, вам 
щось потрібно?» - спитав Та-
рас. «Усе в мене є. Навіть біль-
ше, ніж треба», - з іронією мо-
вив Микола.

Міральду залишили з ним. 
«Навмисне нав’язують мені 
малу. Не розуміють, що ніколи 
не полюблю її, як рідну», - по-
думав з гіркотою. Залишивши 
дівчинку бавитися лялькою, 
пішов порати господарку. Не-
помітно збіг день, вже й вечір 
підходив, а Тараса з Мар’яною 
не було. Тривожне передчут-
тя стискало Миколу біля серця. 
«Дідусю, телефон дзвонить, а я 
дістати не можу, він високо», - 
покликала Міральда. 

Микола спочатку подумав, 
що це якийсь помилковий дзві-

нок, але голос на кінці прово-
ду запевняв: сталася аварія, в 
якій Тарас і Мар’яна загинули. 
«Коли? За що? Чому?» - закри-
чав Микола. Йому раптом по-
темніло в очах, слухавка випа-
ла з рук. І настала тьма…

…Уже багато років Микола 
Петрович є частим пацієнтом 
неврологічного відділення. 
Переніс важкий інсульт і на-
віть не був на похороні Тараса 
і Мар’яни. Хоронили їх батьки 
невістки, які й забрали до себе 
маленьку онуку. Тяжка втрата 
пече болем у серці і досі. Живе 
сам. Часто навідує його сусід, 
Павло. Його зять Максим, коли 
треба, і продуктів з міста при-
везе, і ліків купить. Єдине, що 
тримає Миколу на цьому сві-
ті – це пес Вулкан і бджоли. Па-
сіку ще Тарас започаткував. За-
лишився спадок від сина…

Сьогодні день Святого Ми-
колая. Давно він не отриму-
вав подарунків. Колись діти ві-
тали. Ніби вчора це було, а вже 
п’ятнадцять років минуло з 
часу тієї страшної трагедії. Та 
й Микола знову в лікарні. Ско-
ро крапельницю ставити бу-
дуть. Он чути голос нової мед-
сестрички. Працює віднедавна, 
а вже усі встигли її полюбити, 
бо співчутлива вона, прудка. 

Легкою ходою дівчина під-
ходить до Миколи. «З Днем Ан-
гела вас! Ось, візьміть!» - кла-
де йому на тумбочку торбинку 
жовтогарячих, як сонце, манда-
ринів. Неймовірне відчуття те-
пла і ще чогось незрозумілого 
вмить хвилею огортає Миколу 
Петровича. «Спасибі тобі вели-
ке, дитинко. Яка ти добра. Ска-
жи, як тебе звати?» «Міральда, 
у мене рідкісне ім’я», - усміха-
ється дівчина. 

Микола широко розплющує 
очі. Пильно-пильно вдивля-
ється в обличчя медсестрички. 
Впізнає родимку-мушку над її 
бровою, закручені вії, іскорку в 
голубих очах…

Медсестричка уже готова 
зробити ін’єкцію, але ніяк не 
може збагнути, чому цей оди-
нокий дідусь заплакав, чому ці-
лує їй руки? І чому їй здається, 
що вона уже десь його бачила?

Микола Петрович витирає 
рясні сльози: «Міральдочко, 
онучко, прости 
мене, благаю. 
Дурень я був. 
Але дякую 
долі і Святому 
Миколаю, що ми з 
тобою зустріли-
ся…».

Марія 
МАЛІЦЬКА.

Життєві сюжети

Невигадана історія

На наших землях завжди так було:  
У свято і під час роботи 
Піснями повнилось село, 
Бо пісня проганяє всі турботи. 
Століттями складалися пісні - 
Народні - жартівливі і серйозні, 
Вони єднали в мирі й на війні, 
Звучали на весіллі і в поході. 
Ось і тепер співають земляки
Про козаків, калину, карі очі…
Злітають в небо жіночі і дівочі голоси
Про Україну, мир, кохання, заповіти отчі…

вас!вас!вас!гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці жіночого вокального ансамблю с.Киданці Збаразького району.

Так хочеться казки…
Так хочеться казки! Так хочеться трішечки дива!

Щоб разом спинити всі війни, закінчити чвари,

Щоб кожна людина здорова була і щаслива,

А нелюдам – лише належної Божої кари.

І силою думки, і в магії щирого слова
Дарую тепла вам, незгасної віри в майбутнє,

Любові й добра – бо вони це усього основа,

Земного життя джерело благодатне й могутнє!

Діліться і ви, це дорожче коштовних дарунків,

Увагу й турботу висловлюйте не принагідно, 

Робіть від душі, не чекайте оплати рахунків,

Господь, усе бачить, а отже й подякує гідно!
 Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Афоризми про добро
Коли ти маєш вчинити щось погане, сім разів подумай –  

і не вчини, а добро роби, не думаючи. (М.Рильський)
*     *     *

Доброта – це те, що може побачити сліпий і почути глу-
хий. (Марк Твен)

 *     *     *
Держави гинуть тоді, коли не можуть відрізнити добрих 

людей від поганих. (Антисфен) 
 *     *     *

Найніжніші рослини прокладають собі шлях через най-
жорсткішу землю, через тріщини в скелях. Так і доброта. 
Який клин, який молот, який таран може зрівнятись із си-
лою доброї, відвертої людини? Ніщо не може протистояти їй.  
(Торо Г.)

 *     *     *
Скільки в людині доброти – стільки в ній і життя. (Емерсон У.)

 *     *     *
Зі всіх чеснот і достоїнств душі найбільша гідність — до-

брота. (Бекон Ф.)
 *     *     *

Доброта — риса, надлишок якої не шкодить. (Голсуорсі Д.)
 *     *     *

Великі люди здатні на велику доброту. (Сервантес)

ФІЛІЖАНКА КАВИ дому переступили чужі люди. чив тендіт-
не, кучеряве створіння. «Діду

близький друг, су
сід Павло, а в ньо
го красуня-донька. 
Ще коли Людочка 
і Тарас були мали
ми, Павло й Мико
ла вирішили, що 

будуть неодмінно 
сватами. Навіть огоро

жі через город не ставили, 
планували колись об’єднати в 
одне велике господарство. Те
пер Павлові у вічі глянути не 
може. Чого ж тоді Тарас до клу
бу і з клубу з Людою йшов? На
дію дівчині засвітив? 

Микола часто ходив на мо
гилу своєї Віри. Тут він міг 

вас!вас!вас!його єдиний син 

дитиною. Невже дівчат 

її могилі, що виростить сина 
гідною людиною, не шкоду
ватиме ні сил, ні здоров’я для 
нього, буде любити за себе і 

-
колі, який одружився піз-
но, після смерті матері, яку 
доглядав багато років. Не на
жився, не налюбився він зі 

-
-

го його надію, його любов і 
щастя. Як могли, допомагали 
йому Вірині батьки, односель

А одного разу поріг його 

його єдиний син 

дитиною. Невже дівчат 

її могилі, що виростить сина 
гідною людиною, не шкоду-
ватиме ні сил, ні здоров’я для 
нього, буде любити за себе і 

-
-

но, після смерті матері, яку 
доглядав багато років. Не на-
жився, не налюбився він зі 

-
-

го його надію, його любов і 
щастя. Як могли, допомагали 
йому Вірині батьки, односель-

А одного разу поріг його нувся і поба-
чив тендіт

близький друг, су
сід Павло, а в ньо
го красуня-донька. 
Ще коли Людочка 
і Тарас були мали
ми, Павло й Мико
ла вирішили, що 

будуть неодмінно 
сватами. Навіть огоро

жі через город не ставили, 
планували колись об’єднати в 
одне велике господарство. Те
пер Павлові у вічі глянути не 
може. Чого ж тоді Тарас до клу
бу і з клубу з Людою йшов? На
дію дівчині засвітив? 

Микола часто ходив на мо
гилу своєї Віри. Тут він міг 

вас!вас!вас!вас!вас!вас!вас!вас!вас!вас!вас!вас!вас!вас!вас!
З Днем ангелаЗ Днем ангелаЗ Днем ангела

вас!вас!вас!
З Днем ангела

вас!вас!вас!
З Днем ангела

вас!вас!вас!
З Днем ангела

вас!вас!вас!

для Миколая

 Анжела ЛЕВЧЕНКО.

для Миколая

Василь ГЛЕМБА.
м. Тернопіль.

онучко, прости 
мене, благаю. 

долі і Святому 
Миколаю, що ми з 
тобою зустріли-
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АРЕНА

Американський спортивний телека-
нал ESPN опублікував свій рейтинг най-
кращих боксерів світу. Зауважимо, що спи-
сок формувався на основі думки експертів, 
яким було запропоновано назвати кращого 
з кращих боксера, незалежно від його ваго-
вої категорії.

Так, за підсумками голосування, найкра-
щим виявився український чемпіон за вер-
сією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кі-
лограмів) Василь Ломаченко.

Компанію у трійці лідерів йому склали 
володар трьох чемпіонських поясів у серед-
ній вазі (до 72,6 кілограма) казах Геннадій 
Головкін і абсолютний чемпіон світ у пер-
шій напівсередній ваговій категорії (до 63,5 
кілограма) американець Теренс Кроуфорд.

Українець Василь Ломаченко за поєди-
нок проти кубинця Гільєрмо Рігондо заро-
бив 1,2 мільйона доларів США. Ця сума скла-
датиметься не тільки з гонорару за бій, а з 
розподілу доходу, отриманого від реклами 
та продажу телеправ. При цьому, кубинець 
заробив усього 400 тисяч доларів. Нагадає-
мо, Василь Ломаченко переміг кубинця Гі-
льєрмо Рігондо за рахунок шаленої перева-
ги в атаці. За весь бій він завдав 55 точних 
ударів супернику, який вважався одним із 
найкращих у захисті. 

Олександр Усик, Володимир Кличко та 
двоє Ломаченків — четверо українців пре-
тендують на нагороди авторитетного видан-
ня World Boxing News. Олександр Усик може 
отримати приз у номінації "Прорив року". У 
2017 році український важковаговик пере-
міг Майкла Хантера та Марко Хука. А от Воло-
димир Кличко свій бій з Ентоні Джошуа про-
грав, проте цей поєдинок претендує на зван-
ня найкращого у році, що минає.

Водночас сім'я Ломаченків може здобути 
відразу дві нагороди: Василь – у списку но-
мінантів на статуетку "Боксер року", а його 
батько Анатолій потрапив до списку пре-
тендентів на звання найкращого тренера. 

Денис Берінчик переміг філіппінця 
Аллана Валлеспіна в бою за титул WBO 
Oriental у легкій вазі. Бій відбувся у субо-
ту, 16 грудня, на Льодовій арені в Броварах. 
Український боксер здобув перемогу тех-
нічним нокаутом у 6-му раунді. У 5-му раун-
ді Берінчик відправив суперника в нокдаун. 
Також у цей вечір перемогу здобув інший 
український боксер – Олег Малиновський.Авторитетне видання Forbes 

опублікувало список найбільш 
високооплачуваних спортсме-
нів світу. Рейтинг очолив леген-
да американського баскетбо-
лу Майкл Джордан, який закін-
чив професійну кар’єру ще у 2003 
році. Він заробив приблизно 1,85 
мільярда доларів.

У трійку спортсменів-багатіїв 
також увійшли гольфіст Тайгер 
Вудс зі статками 1,7 мільярда дола-
рів та ще один ветеран гольфу Ар-
нольд Палмер - 1,4 мільярда дола-
рів.

У топ-10 найбільш високоо-

плачуваних спортсменів усіх ча-
сів також увійшли:

гольфіст Джек Ніклаус (1,2 мі-
льярда доларів);

гонщик "Формули-1" Міхаель 
Шумахер (1 мільярд доларів);

гольфіст Філ Мікельсон (815 
мільйонів доларів);

баскетболіст Кобі Брайант (800 
мільйонів);

футболіст Девід Бекхем (800 
мільйонів);

боксер Флойд Мейвезер-
молодший (785 мільйонів);

баскетболіст Шакіл О'Ніл (735 
мільйонів).

Офіційний сайт УЄФА підготував реєстр найдовших безпрограшних се-
рій за всю історію клубних Чемпіонатів континенту.

Перелік виглядає так:
104 матчі: «Стяуа» (Румунія) (1986–89)
88: «Лінкольн» (Гібралтар) (2009–14)
63: «Шериф» (Молдова) (2006–08)
62: «Селтик» (Шотландія) (1915–17)
61: «Левадія» (Естонія) (2008–09)
60: «Сен-Жилуаз» (Бельгія) (1933–35)
59: «Ширак» (Вірменія) (1993–95)
59: «Пюнік» (Вірменія) (2002–04)
58: «Олімпіакос» (Греція) (1972–74)
58: «Мілан» (Італія) (1991–93)
58: «Сконто» (Латвія) (1993–96)
56: «Бенфіка» (Португалія) (1976–78)
56: «Селтик» (Шотландія) (2016–17)
55: «Шахтар» (Україна) (2000–02)
55: «Порту» (Португалія) (2010–12)
До речі, київське «Динамо»  встановило своєрідний рекорд ще у Чемпі-

онатах колишнього СРСР: за два сезони -1980 та 1981 років - кияни не про-
гравали в 45-ти матчах поспіль.

Ук р а ї н с ь к а 
шаблістка Оль-
га Харлан вигра-
ла етап Кубка сві-
ту, який проходив 
в мексикансько-
му Канкуні. У фіна-
лі вона перемогла 
італійку Аріану Ер-
ріго, а до цього ро-
зібралася у півфі-

налі з росіянкою Яною Егорян.

У французькому Ансі завершила-
ся жіноча спринтерська гонка в рамках 
третього етапу Кубка світу. Українка Віта 
Семеренко з відмінною стрільбою пока-
зала третій результат і завоювала брон-
зову медаль. Золото виграла представни-
ця Словаччини Кузьміна, срібна нагоро-
да - у німкені Дальмайєр. До топ-10 також 
змогла пробитися ще одна українська бі-
атлоністка - Валя Семеренко. Юлія Джи-
ма завершила дистанцію 27-ю, Анастасія 
Меркушина і Олена Підгрушна фінішува-
ли в четвертій десятці, а Ірина Варвинець 
– 61-ю.

  21-річна Світлана Гоцик захистила 
чемпіонський пояс зі змішаних єдино-
борств за версією World Warriors Fighting 
Championship. Українка відстояла свій ти-
тул у ваговій категорії до 52 кілограмів у 
протистоянні із досвідченою чешкою Сі-
моною Сукуповою. У першій половині бою 
"Фенікс", як називають українку, кілька ра-
зів потужно влучила у суперницю і, зда-
валося, зможе достроково завершити бій. 
Проте, у підсумку борчині провели у рин-
гу усі п’ять раундів, а перемога Світлани Го-
цик за рішенням суддів стала десятою у її 
кар’єрі.

Перше, друге та третє місця на зма-
ганнях з кульової стрільби, котрі від-
булися у Люксембурзі, отримали україн-
ські спортсмени. Зокрема, у НОК відзначи-
ли перемогу Павла Коростильова у вправі 
ПП-3 з новим рекордом України серед до-
рослих та юніорів. Другим та третім у цій 
вправі також стали українські спортсме-
ни: Олег Омельчук та Віктор Банькін.  У за-
гальному ж заліку змагань Омельчук за-
йняв перше місце, Коростильов - друге, 
Банькін - третє.

"Реал" знову офіційно став найкра-
щою командою планети, вдруге поспіль - 
до цього подібне не вдавалося нікому. У фі-
налі турніру королівський клуб мінімаль-
но виграв у «Греміо» з Бразилії - 1:0. Єди-
ний гол на 53 хвилині забив Роналду.

У Національному спорткомплексі 
"Олімпійський" представили логотип та 
кубки фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який 
вперше проводитимуть у Києві. Логотип 
являє собою стилізоване зображення Куб-

ка чемпіонів на фоні жовто-блакитної аре-
ни. У представленні цього атрибута взяв 
участь кращий бомбардир в історії збірної 
України, володар "Золотого м'яча" та двічі 
кращий бомбардир Ліги чемпіонів Андрій 
Шевченко, який зараз є головним трене-
ром збірної України. 

Олімпійських комітет Росії під-
тримав участь спортсменів в Олімпіа-
ді-2018 у Пхенчхані під нейтральним пра-
пором. Відповідне рішення було ухвале-
не Олімпійським зібранням ОКР. Російські 
спортсмени будуть виступати на Іграх у 
нейтральному статусі, через те, що Між-
народний олімпійський комітет (МОК) 5 
грудня призупинив членство ОКР через 
систематичні порушення антидопінгового 
законодавства.

У Копен-
гагені (Да-
нія) відбула-
ся європей-
ська першість 
з плаван-
ня на корот-
кій воді, з якої 
наші спортс-
мени поверну-
лися з трьома 
нагородами. Медаль найвищого ґатунку 
Україні приніс Михайло Романчук, який 
на дистанції 1500 метрів вільним стилем 
з рекордом України не залишив жодних 
шансів суперникам. «Срібло» на дистанції 
200 метрів на спині здобула Дарина Зеві-
на. Ще одна срібна медаль на рахунку на-
шого Андрій Говорова на дистанції 50 ме-
трів батерфляєм.

Популяризації спортивного довго-
ліття був присвячений Кубок України з 
легкої атлетики у приміщенні серед вете-
ранів. Такі змагання впродовж двох днів 
тривали у Києві. Участь у них взяли понад 
сто спортсменів з різних областей України. 
У віковій категорії 45 + перше місце у спор-
тивній ходьбі на 3 тисячі метрів зайняла 
відома тернопільська легкоатлетка, май-
стер спорту міжнародного класу, багато-
разова переможниця міжнародних та все-
українських змагань, тренер-викладач об-
ласної ДЮСШ з літніх видів спорту Віра Зо-
зуля. Також спортсменка посіла друге міс-
це за віковим коефіцієнтом 81,55 і встано-
вила рекорд України в категорії 45-49 ро-
ків. Ці змагання визначали кращих спортс-
менів для участі у чемпіонаті Європи з лег-
кої атлетики в приміщенні серед ветера-
нів, який з 19 до 24 березня 2018 року про-
йде у столиці Іспанії - Мадриді.

Завершилися останні чвертьфіналь-
ні матчі Кубка України з волейболу у 
Луцьку та Чернігові. Тернопільській «Гали-
чанці» для виходу у півфінал потрібно було 
тільки перемагати. Їхнім суперником був 
хмельницький «Новатор». Віктору Турку-
лі вдалося налаштувати своїх підопічних 
і вони з першого сету заволоділи ініціати-
вою, не давши жодного шансу своїм супер-
никами, та впевнено перемогли – 3:0. В ін-
шій групі доля виходу у півфінал вирішу-
валася в останньому матчі. Господар май-
данчику - чернігівський «Педуінверситет» 
поступився запорізькій «Орбіті», яка й про-
довжить боротьбу. Жеребкування для ви-
значення півфінальних пар Кубка України 
пройде вже після Нового року, а самі матчі 
заплановані на 27-28 січня. 

Новини з боксерських 
рингів і не тільки

Без гіркоти поразки

Хто найбільше 
заробив на спорті
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Цілющі краплини 

народної медицини

Ви звикли снідати йогуртом і вважаєте свій 
сніданок корисним? А ось дієтологи, як не 
дивно, не рекомендують таку їжу на порожній 

шлунок. Дізнайтеся, які продукти і чому медики не 
рекомендують вживати натщесерце. 

Йогурт 
Виявляється, в порожньому шлунку цей кисломолочний про-

дукт втрачає частину корисних властивостей, тому фахівці реко-
мендують спустошувати баночку з ним через годину після їжі або 
перед сном.

Помідори і хурма 
Вчені з'ясували, що хурма і помідори навіть шкідливі на по-

рожній шлунок. Справа в тому, що вміст в них високої концен-
трації дубильної кислоти і пектину може привести до утворення 
шлункових каменів. 

Банани 
Ці плоди містять велику кількість кальцію. «Банановий» сні-

данок може призвести до збою кальцієво-магнієвого балансу в 
організмі. А це загрожує порушеннями в роботі серцево-судинній 
системі.

Цитрусові 
Краще не починати ранок з апельсинового соку. У порожньому 

шлунку цитрусові провокують розвиток алергії і гастриту. 

Солодке 
Не варто з ранку перевантажувати порожній шлунок великою 

кількістю солодощів. Підшлункова залоза не зможе впоратися з 
надлишком цукру і виділити необхідний обсяг інсуліну. В резуль-
таті критично підвищується рівень цукру в крові, що може при-
звести до порушення кислотно-лужного балансу.

Часом одним келихом червоного 
вина не обійтися, а ось з 
подальшим похмільним 

синдромом боротися не тільки можна, 
а й треба. Ми наводимо 13 способів, як 
пом'якшити наслідки веселої вечірки 
на ранок або й зовсім їх уникнути!

1. Один до одного. Не секрет, що вода може 
врятувати голову від ранкового пульсуючого 
болю. Так як алкоголь призводить до зневоднен-
ня, випивайте по склянці води на кожен випитий 
алкогольний напій, щоб уникнути неприємних 
наслідків для голови.

2. Заїдайте. Те, що в пиві містяться калорії - ще 
не означає, що воно зійде за вечерю. Потрапив-
ши в порожній шлунок, алкоголь вбереться дуже 
швидко, тому ситний обід з корисними вуглево-
дами перед відкорковуванням пляшки допоможе 
знизити «удар» хмелю в голову.

3. Вибирайте світле. Темні напої, такі як чер-
воне вино або ром, містять добавки, які можуть 
сприяти відчуттю похмілля. 

4. Тримайте планку. Дорожчі алкогольні напої 
містять менше небажаних добавок, які сприяють 
появі головного болю. Так що утримуйтеся від 
розливних напоїв і вибирайте пляшки дорожчі.

5. Вживайте мультивітаміни. Алкоголь вими-
ває поживні речовини з організму, включаючи ві-
тамін B12 і солі фолієвої кислоти. Не забудьте від-
новити втрачені за ніч розпивання корисні еле-
менти.

6. Бережіться бульбашок. Не докладайтеся до 
шампанського або алкоголю, змішаного з газова-
ними напоями. Через бульбашки алкоголь всмок-
тується значно швидше (що особливо відчутно на 
ранок після зустрічі Нового року).

7. Прийміть калій. При зневодненні ми втрача-
ємо не тільки воду, а й електроліти. Відновити їх 
допомагають продукти, багаті калієм, наприклад, 
банани і шпинат.

8. З'їжте омлет. У курячих яйцях міститься та-
урин, який зарекомендував себе, як засіб, що від-
новлює печінку після вживання алкоголю.

9. Пийте імбирний чай. Іноді похмілля супро-
воджується розладом живота. Щоб заспокоїти не-
приємні відчуття, заваріть чашку імбирного чаю. 
Було доведено, що імбир допомагає зняти нудоту.

10. Вдихніть свіжого повітря. Трохи фізичної 
активності ніколи не завадить, а виплеск ендор-
фіну поліпшить  настрій.

11. Не пийте. Це, мабуть, найбільш надійний 
спосіб уникнути поганого ранку наступного дня. 

Кашель, причиною 
якого є застуда або 
грип, можна легко 

і смачно вилікувати за 
допомогою простих, 
але дуже ефективних 
народних рецептів. 

ВІДВАР МАТИ-Й-МАЧУХИ 
Цей засіб має відхарку-

вальну дію і знімає біль в гор-
лі. Одну столову ложку лис-
тя залийте склянкою окропу, 
потримайте на водяній бані 
5 хвилин, дайте настоятися 5 
хвилин. Приймати по 1 ст. лож-
ці 3 рази на день. 

ЧАЙ З ЧЕБРЕЦЮ
Сприяє відходженню мокро-

тиння. Одну чайну ложку трави 
залийте 250 мл окропу. Настою-
вати слід впродовж 15 хвилин. В 
готовий чай додайте мед. Мож-
на пити до п'яти чашок в день. 

НАСТІЙ ЛИПОВОГО ЦВІТУ
Допомагає при сухому каш-

лі, має пом'якшувальну дію. 

Одну столову ложку квіток за-
лийте склянкою окропу, зали-
ште на півгодини. Процідіть - і 
можна вживати: по 1 склянці 3 
рази в день. 

КАЛИНА З МЕДОМ.
 Розітріть ягоди калини з 

медом. Отриману суміш дода-
вайте по кілька ложок в чай. 
Цілющі властивості, до речі, 
мають не тільки плоди кали-
ни, а й гілочки. Їх також можна 
заварювати і пити. 

МОЛОКО З ПРЯНОЩАМИ. 
Це, мабуть, найсмачніший 

рецепт від кашлю. Якщо тур-
бує сухий, виснажливий ка-
шель, додайте в склянку те-
плого молока половинку чай-
ної ложки куркуми і четвер-
тинку меленого імбиру. При 
вологому кашлі допоможе пі-
дігріте молоко з 1 чайною лож-
кою шавлії. Виведенню мокро-
тиння посприяє і мед з кори-
цею.

Вчені проводять 
багато різних 
досліджень і постійно 

пишуть або про те, як 
кава добре впливає на 
серце, або про те, як може 
спричинити остеохондроз. 
У дослідників різна думка 
про те, скільки напою 
не нашкодить людині. 
Окрім того, ефект, який 
кава здійснює на організм 
людини, залежить від 
зерен.

Вживання до трьох горня-
ток на день може бути навіть 
корисним, вважають дієтологи. 
Лікарі вирішили узагальнити 
всі відомості про вплив кави на 
здоров'я людини.

Талія: вибираючи каву з ро-
зумом, можна слідкувати за 
своєю фігурою. Кава допоможе 
втрачати вагу, оскільки, буду-
чи майже некалорійною, змен-
шує апетит. А зелена кава, виго-
товлена з необсмажених зерен, 
допоможе втратити вагу завдя-
ки зменшенню кількості цукру, 
який буде поглинатися з кишеч-
нику. 

Серце: одна чашка кави 
збільшує серцебиття на годи-
ну, підвищує артеріальний тиск. 
Для здорової людини в цьому 
нема жодних мінусів, навпаки, 
помірне вживання кави навіть 
зможе запобігти серцевим напа-
дам. Однак щодо тих, які страж-
дають серцевою недостатністю, 
лікарі радять відмовитися від 
кави. Калій у каві може викли-

кати небезпечні зміни в серце-
вому ритмі.

Кишечник: з одного боку, 
кофеїн стимулює скорочення 
м'язів кишечнику, що виштов-
хує відходи швидше, а з іншого – 
не всі корисні речовини з цієї ж 
причини встигають засвоїтися. 
Кофеїн також перешкоджає за-
своєнню заліза й може призвес-
ти до зневоднення. Лікарі ра-
дять не пити каву на голодний 
шлунок, оскільки вона стиму-
лює виробітку шлункового соку.

Кістки: багато кави може 
збільшити ризик ламкості кіс-
ток, викликати остеопороз. Ко-
феїн робить клітини, які бе-
руть участь у формуванні кіс-
ток, менш ефективними, також 
прискорює виведення кальцію з 
організму, який потрібен для їх 
зміцнення . Натомість кава з мо-
локом може допомогти протиді-
яти виведенню кальцію.

Зуби: виявляється, танін в 
чаї, який змінює колір зубів, є 
набагато сильнішим барвни-
ком, ніж кофеїн. Стоматоло-
ги зазначають, що кава фарбує 
наші зуби поверхнево, тільки бі-
оплівку – тонкий шар бактерій, 
які покривають наші зуби та 
ясна, і не проникає в саму емаль. 
Також кава містить речовину, 
яка перешкоджає розвитку пев-
них зубних бактерій.

Мозок: помірне споживан-
ня кави може знизити ризик 
розвитку хвороби Альцгейме-
ра на 20%. Окрім цього, кофеїн 
та антиоксиданти зменшують 

запалення в мозку, можуть спо-
вільнити погіршення клітин, 
пов’язаних з пам’яттю. 

Нирки: кава є сечогінною, 
що не несе негативних наслід-
ків, однак, часте вживання може 
спричинити захворювання ни-
рок. Кофеїн може подразнювати 
сечовий міхур. 

Шкіра: попри те, що кава 
можу спричинювати зневод-
нення організму, вона не впли-
ває на пересихання шкіри. До 
того ж, дослідники виявили, що 
вживання кави зменшує віро-
гідність злоякісної меланоми.

Діабет 2 типу: дослідники 
вважають, вживання кави змен-
шує ризик виникнення діабету 
2 типу.

М'язи: кава може нада-
ти м'язам більшої витривалос-
ті. Одна чашка кави допомо-
же спортсменам займатися на 
третину довше їхнього звично-
го часу. Кофеїн допомагає спа-
лювати жир для отримування 
енергії під час тренувань. 

Кофеїн також стимулює ви-
вільнення дофаміну - гормону 
гарного самопочуття, що тим-
часово зменшує втому. Одак, 
пригнічує мелатонін - гормон, 
який допомагає нам розслаби-
тися і підготуватися до сну. У 
той же час, кофеїн швидко ви-
кликає звичку, тому викорис-
товувати каву регулярно як 
засіб для того, щоб підбадьо-
ритися, не вийде: організм не 
буде вже реагувати на кофеїн 
таким чином. 

11 способів 
уникнути 
похмілля

Міфи про каву: пийте на здоров’я
Ароматний напій корисний для мозку та фігури, кажуть вчені. 

Водночас застерігають, що все ж декому слід бути обережними.

5 продуктів, які не можна 
їсти натщесерце 

ТОП-5 КРАЩИХ 
рецептів від кашлю 
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Тісто для піци 
італійське

ПОТРІБНО: 300 г борошна, 6 
г сухих дріжджів, 225 мл теплої 
води, 2 ст. ложки оливкової олії, 
1/2 ч. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: з'єднати 
борошно, сіль і дріжджі в ку-
хонному комбайні. Переміша-
ти в чаші олію та воду. Не ви-
микаючи комбайн, влити рі-
дину й замісити однорідне тіс-
то. Перекласти на стіл, посипа-
ний борошном, і місити тісто 
2-3 хв. Перекласти тісто в мис-
ку та змастити зовні оливковою 
олією. Накрити миску харчо-
вою плівкою та помістити у те-
пле місце на 40 хв., поки тісто не 
збільшиться в 2 рази. Потім зно-
ву місити 1-2 хв. Розкачати тісто 
в коло 30 см і покласти на деко. 
Здавити 2 см від краю, щоб ви-
йшла скоринка, та наповнити 
начинкою на свій вибір.

Тісто для піци 
дріжджове

ПОТРІБНО: 250 г борошна, 
125 г вівсяних пластівців, 80 г 
застиглого нарізаного шматоч-
ками вершкового масла, 1/2 
склянки теплого молока, 15-20 
г свіжих дріжджів, 1 ч. л. цукру, 
1 ч. л. солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: розвести 
дріжджі в половині необхідного 
молока, додати цукор і трохи бо-
рошна. Дати постояти 10-15 хв., 
щоб дріжджі почали бродити. 
У борошні зробити ямку, вли-
ти підготовлені дріжджі, додати 
інші продукти та вимісити тіс-
то. Добре відбити шматок тіста 
й одразу ж поділити піцу.

Пісочне тісто для 
піци без дріжджів
ПОТРІБНО: 500 г борошна, 

250 г маргарину, 125 г сметани, 
50 г цукру, 2 яєчних жовтки, сік 
1/2 лимона, цедра 1 середнього 
лимона, щіпка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: переміша-
ти борошно з цукром і ретель-
но порізати з добре охолодже-
ним маргарином. ???Додай змі-
шати зі сметаною жовтки яєць 
та всі інші компоненти тіста й 
вимішати його. Загорнути тісто 
для піци в пергаментний папір, 
покласти в холодильник і ви-
користовувати за потреби для 
приготування.

Тісто для піци на 
кефірі

ПОТРІБНО: 2,5 склянки бо-
рошна, 400 мл кефіру, 2 яйця, 1 
ч. л. цукру, 1/2 ч. л. соди, оцет 
для гасіння соди, 1/2 ч. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця зби-
ти, додати сіль і цукор. Акурат-
но влити кефір. Соду погасити в 
оцті, додати у тісто, перемішати. 
Висипати у тісто борошно. Тіс-
то добре вимісити. Воно вийде 
консистенції бісквітного тіста.
Сирне тісто для піци 

на молоці
ПОТРІБНО: 250 г борошна, 

100 г сиру, 1 яйце, 3 ст. л. молока, 
4 ст. л. олії, 20 г дріжджів, щіпка 
солі.

ПРИГОТУВАННЯ: зміша-
ти всі інгредієнти та замісити 
дріжджове тісто. Скачати з ньо-
го кульку та дати йому постояти 
10-15 хв. Готове тісто розділити 
на шматки потрібного розміру 
та розкачати з них круглі заго-
товки завтовшки не менш 1 см. 
Заготовки вкласти на змазане 
олією деко або у форму, розрів-
няти так, щоб по краю вийшов 
невеликий бортик. На поверх-
ню піци вкласти шар начинки 
та випікати у середньо нагрітій 
духовці близько півгодини. 

Піца "Маргарита"

Найпопулярніша у світі піца 
була названа на честь італій-
ської королеви Маргарити Са-
войської. Вперше її приготува-
ли в Неаполі у 1880 році з наго-
ди приїзду королівської особи в 
місто.

ПОТРІБНО: 2 помідори, 2 гі-
лочки базиліка, 150 г моцарели, 
50 г пармезану, оливкова олія, 
сіль, орегано.

ПРИГОТУВАННЯ: тісто ви-
класти на деко, змастити олив-
ковою олією. Помідори очисти-
ти від шкірки і нарізати півко-
лами. Моцарелу нарізати кру-
жальцями. Викласти на тісто на-

різані помідори та моцарелу, по-
солити, посипати орегано, злег-
ка збризнути оливковою олією. 
З гілочок базиліка обірвати лис-
точки і прикрасити ними піцу. 
Посипати тертим пармезаном. 
Випікати в духовці приблизно 
15 хв. при температурі 180 гра-
дусів.

"Неаполітанська 
піца"

Неаполь - батьківщина піци, 
тому не дивно, що одна з най-
відоміших піц носить його ім'я. 
Цікаво, що так вона називаєть-
ся де завгодно в Італії, тільки 
не в самому Неаполі. Тут її нази-
вають "піца Романо" - римська 
піца.

ПОТРІБНО: 5 помідорів, ан-
чоуси в олії - 10 шт., 1 невели-
ка цибулина, 2 зубчики часни-
ку, оливки - 10 шт., 200 г моца-
рели, ½ ч. ложки цукру, ½ пуч-
ка базиліка, оливкова олія, сіль, 
орегано.

ПРИГОТУВАННЯ: з помідо-
рів зняти шкірку і нарізати ски-
бочками. Цибулю нарізати тон-
кими півкільцями, часник - по-
дрібнити. Обсмажити на сково-
роді цибулю та часник до золо-
тистого кольору. Додати помі-
дори, посолити, додати цукор 
і спеції, тушкувати, поки помі-
дори не перетворяться на соус 
(хвилин п'ять). Зняти з вогню, 
остудити. Додати нарізаний ба-
зилік. Тісто для піци поклас-
ти на деко, викласти на нього 
соус. Зверху покласти нарізану 
тонкими кружальцями моцаре-
лу, анчоуси та оливки. Скропи-
ти оливковою олією. Випікати 
в духовці 20 хв. при температу-
рі 200 градусів.

 Піца "Каприччіозо"

У перекладі з італійської "ка-
приччіозо" означає "химерний, 
екстравагантний". Незважаючи 
на екстравагантність, це одна 
з найулюбленіших піц у всьому 
світі.

ПОТРІБНО: 300 г помідорів, 
200 г моцарели, 15-20 консер-
вованих артишоків (артишоки 
можна замінити консервованим 
солодким перцем), 200 г шинки, 
по 5 шт. чорних і зелених оливок 
без кісточок, 2 зубчики часнику, 
200 г печериць, оливкова олія, 
сіль, чорний перець.

ПРИГОТУВАННЯ: помідори 
протерти через сито або подріб-
нити в блендері. Моцарелу на-
різати кубиками, шинку - шма-
точками, шампіньйони - тон-
кими скибочками. Часник - по-
дрібнити, оливки розрізати на-
впіл. Змастити тісто томатним 
пюре, посолити, викласти час-
ник, а потім всі інші інгредієнти. 
Посолити, поперчити, скропи-
ти оливковою олією. Випікати 
в духовці 20 хв. при температу-
рі 220-250 градусів. Готову піцу 
можна посипати дрібно наріза-
ною петрушкою.

 Піца "Чотири сири"

Здавалося б, що особливою 
популярністю ця піца повинна 
користуватися серед вегетарі-
анців, адже в ній немає ні грама 

м'яса. Але нічого подібного, цю 
піцу обожнюють всі, навіть най-
завзятіші м'ясоїди.

ПОТРІБНО: 100 г моцаре-
ли (бринза або фета), 100 гор-
гонзоли (дор блю, рокфор чи 
будь-який інший сир з блакит-
ною пліснявою), 100 г емента-
ля (чедер, гауда або інший твер-
дий сир), 100 г тертого пармеза-
ну (грана падана, пекоріно), 2 гі-
лочки базиліка, оливкова олія, 
чорний перець.

ПРИГОТУВАННЯ: змасти-
ти тісто оливковою олією, поси-
пати чорним перцем. Всі сири, 
окрім пармезану, нарізати дріб-
ними шматочками і викласти на 
тісто в такій послідовності: мо-
царела, горгонзола, ементаль. В 
останню чергу посипати парме-
заном. Випікати в духовці при 
температурі 200 градусів, поки 
тісто не стане насиченого золо-
тистого відтінку (приблизно 20 
хв). Готову піцу прикрасити лис-
точками базиліку.

Піца "Д’ябло" 
("Пепероні")

Піца, яку італійці назива-
ють "alla diavola", в усьому іншо-
му світі знають під назвою "пе-
пероні". Її основні інгредієнти 
- це гостра салямі та пекучий пе-
рець.

ПОТРІБНО: 100 г гострої са-
лямі, 2 стручки гіркого перцю, 3 
помідори, 6 помідорів "чері", 10 
чорних оливок, 100 г моцаре-
ли, 50 г тертого пармезану, кіль-
ка гілочок фіолетового базиліку, 
сіль, перець, цукор.

ПРИГОТУВАННЯ: з помі-
дорів зняти шкірку, нарізати 
шматками, протушкувати кіль-
ка хвилин у каструльці, додав-
ши сіль, перець і трохи цукру. 
Остудити та протерти через 
сито. Тонко нарізати салямі, по-
мідори "чері" розрізати навпіл. 
Моцарелу нарізати невеликими 
кубиками, гіркий перець - розрі-
зати вздовж на 6-8 частин, очис-
тивши від насіння. Змастити 
тісто для піци томатним пюре, 
викласти листочки базиліка, а 
потім начинку - моцарелу, саля-
мі, "чері", гіркий перець, оливки. 
Посипати пармезаном. Випікати 
в духовці 20 хв. при температурі 
200 градусів.

Піца вдома - 
як у кращих 

ресторанах!
Піца вже давно стала улюбленою їжею багатьох людей. І не дивно, 
що багато хто намагається не купувати готову в піцеріях, а готувати її 
самому. Це дуже просто, економно та зручно! Адже готуючи вдома, 
ви покладете в піцу продукти, в якості та свіжості яких впевнені. 
А також зможете створити найнеочікуваніші поєднання, які вам 
не запропонують у піцерії. Можна приготувати тісто самостійно, 
а можна просто купити готову основу та покласти на неї начинку. 
Сьогодні в нашій добірці - найкращі рецепти тіста і начинок для 
піци на будь-який смак.
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Запущений з космодрому «Східний» 
російський супутник зник. У «Роскосмо-
сі» розглядають три версії НП. Супутник 
попросив притулок в Америці. Пішов у за-
пій. Був розіп’ятий на орбіті бандерівця-
ми.

  
- Постановою Кабміну швидкість руху 

автомобілів у населених пунктах з 1 січня 
знижено із 60 до 50 кілометрів за годину.

- А це не зменшить швидкість виїзду 
деяких можновладців-корупціонерів під 
час їхньої втечі з України ?

  
Щовечора на берег моря виходить 

чукча і кричить у бік Америки:
- Жебраки!!!
Його запитують:
- Чому ж американці жебраки? Добре 

живуть. Не те, що громадяни путінської 
Росії. 

- Та тому, що Аляску купили, а на Чу-
котку грошей не вистачило.

  
На уроці історії вчителька запитує:
- Петрику, що ти можеш розповісти з 

історії Росії?
- Первісна назва «татаро-монгольське 

іго» трансформувалося протягом століть 
і при президентстві Путіна утвердилося 
остаточно як «рускій мір».

Калейдоскоп

Украiнськi 
жарти

.

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.

Організація  продає  з аукціону 
нежитлові будівлі бойні та складів 
загальною площею 742,9 кв.м. за 
адресою м. Теребовля, вул. Паращу-
ка М 7, 7а, 7б, 7в стартовою ціною 
493500 грн., перший крок аукціону 
49 350  грн.

Реєстраційний внесок 200 грн.,  
гарантійний внесок 5 відсотків від 
стартової ціни лота.

Аукціон відбудеться 11 січня 
2018 року о 9 годині за адресою  
м. Тернопіль, майдан Волі, 4.

Останній термін реєстрації учас-
ників 5 січня  2018 року. 

Телефон для довідок 
 52-10-44; 52-68-25.

Відповіді
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Замовити вітання для своїх 
рідних, близьких та друзів 

можна безпосередньо  у редакції 
тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном (0352) 40-77-60.  
Ціна привітання - від 100 грн.

Для передплатників 
"Нашого ДНЯ" - знижки.

ГОРОСКОП
З 13 по 19 грудня

ОВЕН 
У вас будуть усі шанси про-

сунутися по службі, але будьте 
уважні, ситуація може усклад-
нитися низкою непорозумінь, 
спровокованих нечесністю 
партнерів. Незважаючи на це 
ви з ентузіазмом рухатимете-
ся до успіху.

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо вам іще не зробили 

пропозицію руки і серця, то 
варто проявити ініціативу. Цей 
перiод наповнить ваше осо-
бисте життя щирими глибоки-
ми почуттями.

 БЛИЗНЮКИ 
Тих, хто страждав від са-

мотності, чекає несподіва-
на зустріч і занурення в океан 
справжнього кохання. Сімей-
ним людям можна тільки по-
заздрити — у них навiть дум-
ки збiгатимуться.

 РАК 
Ви будете емоційніші, ніж 

зазвичай. Вашому супутнику 
ці зміни припадуть до душі. Та 
й тим, хто ще не зустрів свою 
половинку, скаржитися не до-
ведеться.

 ЛЕВ 
Знявши з себе  відпові-

дальність, ви нарешті відчуєте 
легкiсть. Загостреність емоцій, 
відкритість нових відчуттів 
зробить ваше життя цiкавим i 
насиченим.

ДІВА 
На вас чекає нове кохання. 

Ці стосунки дозволять позбу-
тися низки комплексів. Ви жи-
тимете так, як вам подобаєть-
ся, відкинувши всі табу. У деко-

го вiдбудуться серйознi змiни 
на роботi.

ТЕРЕЗИ 
Ви будете в постійній ак-

тивності, буквально літати-
мете від справи до справи, ба-
жаючи всюди встигнути і з 
усім упоратися. Ви цiлком 
усвiдомлюватимете відпові-
дальність i зробите все від вас 
залежне.

СКОРПІОН 
Ви вийдете на передній 

план і здивуєте всiх свої-
ми досягненнями. Вам важ-
ко буде втриматися від  
необдуманих вчинків. Щоб ви-
правити ситуацiю, займiться 
благодiйнiстю.

 СТРІЛЕЦЬ 
Удари долі неминучі. Ви на-

ламаєте багато дров, але вод-
ночас зважитеся на те, чого ра-
ніше не наважувалися зроби-
ти. Вихiднi присвятiть родинi.

 КОЗЕРІГ 
Можлива криза в особис-

тих стосунках, що може при-
звести до розриву з постійним 
партнером. Прийміть випробо-
вування спокійно. Несподiвано 
зірки змінять гнів на милість: 
буде багато зустрічей і приєм-
них подій.

 ВОДОЛІЙ 
Вашою основною тактикою 

має стати терпіння. Ви зможете 
використати всі шанси, якi на-
дасть доля. Не будьте занадто 
вимогливими, проявіть терпін-
ня — і все буде добре.

РИБИ 
Ви ризикнете запустити 

новий проект або організува-
ти свою справу. Не відкладайте 
ці ідеї на потім, усі козирі у вас 
уже на руках. На роботі вас очі-
кують непередбачувані події.

Вітаємо!
Доброго чоловіка і бать-

ка, найкращого
 у світі дідуся,
 щирого друга 

Миколу Івановича 
Галунку

із с. Хоробрів  Козівського району
з Днем ангела!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота, 
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,
Солов’ї защебечуть грайливо,
Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,
І життя нехай буде, як диво! 
Хай Святий Миколай осінить своєю любов’ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,
Ласкою серденько хай зігріває,
І усі мрії заповітні здійсняє! 

З любов'ю – дружина Галина, 
діти, внуки, правнуки, друзі.

Вітаємо! 
Нашу милу донечку, любу 

онучку та похресницю
 Настусю Зятик

з с. Плотича 
Козівського району!

Вітаємо,
 Настусенько, Тебе, 

Ти – наша гордість, 
радість і розрада,

Хай над Тобою небо голубе
Завжди сміється сонечком яскравим.
Здорова будь на радість нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається.
Тепленьким завжди буде рідний дім,
І лиш любов квітує в Твоїм серці.
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла завжди охороняє!
Бо Ти – наша квітка, зірочка ясненька,
Будь завжди щаслива, пташечко рідненька! 
З любов’ю – мама Галина, тато Михайло, 
бабусі Оксана, Ліля, дідусь Василь, хрес-

ні Оксанка та Вітя і вся родина. 

Вітаємо!
Начальника відділення поштового зв’язку с. Великі 

Вікнини на Збаражчині
Катерину Миколаївну Вальчишин

з Днем народження!
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі! 
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає!

З повагою – колеги по роботі. 

Вітаємо!
Дорогого синочка,  

золотого внучка, любого 
братика і похресника
Сашуню Шимка 
з Вікнин Збаразького 

району
з Днем народження!

Виповнився рік дитині – 
Радість всій нашій родині!
З цим прийшли 
                       ми привітати
І Сашуні побажати:
Здоров’ячка міцненького,
Сонечка ясненького!
Хай росте нам всім на втіху,
В домі буде море сміху!
Зичим скоро виростати,
Приклад із сестрички брати.
І хай Твоя в житті дорога
Буде даруночком від Бога.
Виростай розумним, добрим і красивим,
Будь в житті, рідненький, Ти завжди щасливим! 
Щоб радість і спокій Тебе обняли,
Щоб ангели Божі Тебе берегли!

 З любов’ю – мама, тато, сестричка Танюша, 
бабусі, дідусі, хресні і вся велика родина.    

Подяка 
Миколаю
Ось настало дивне свято – 
Миколай прийшов вітати!
Діточкам приносить нині
Він гостинці у торбині.
Хто слухняний

 був весь рік,
В серці доброту зберіг…
Поскоріше засинай,
Бо вже ходить Миколай!
Дмитрик, Павлик і Оксанка
З ліжок зірвалися зранку.
Під подушки зазирають,
Подаруночки шукають.
Чудотворець наш незримо
Завітає до світлини.
Він гостинці ставить

 спритно
Та й зникає непомітно.
Перед образом клякнем – 
Дяку ми йому складем. 
І молитва з вуст лунає:
Тож, спасибі, Миколає!
Ти про нас не забувай,
За Вкраїну пам’ятай,
Щоб зустрілися ми знову
У цей день в році новому!

Людмила КОЛЯДЕНКО.  

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: вихователька кому-
нального навчального дитячого закладу «Ромашка» у місті Ла-
нівці Алла Головата.

Із любов’ю і щирістю вона піклується про діток ось уже 33 
роки. Пані Алла – вихователь від Бога. Разом з чоловіком Оле-
гом вони гарно виховали і сина Сергія. Він обрав професію лі-
каря. Сьогодні Сергій із коханою половинкою Ольгою мешкає 
у Львові. 

Коли приходиш у садок,  
То хто там є, окрім діток?
Так, вихователька твоя, 
Запам’ятай її ім’я.
Вона з тобою кожну мить,
Ти не умієш щось? Навчить!




