6 стор.

Українські багатії
винні державі 40
мільярдів доларів

«Будеш нам
дочкою…»

Життєві історії
у “Сімейному гніздечку” 10-11 стор.
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Цитрусовий сад...
на підвіконні

Родина Олега
Тихого зібрала
під одним дахом
близько 500
екзотичних
рослин

3

стор.

Погода в
Тернополі
й області
8 лютого - хмарно,
сніг, вночі 8-9, вдень 7-8
градусів морозу. Схід сонця - 7.36, захід - 17.27.
9 лютого - хмарно,
сніг, вночі 8-9, вдень 9-10
градусів морозу. Схід сон-

ця - 7.34, захід - 17.29.
10 лютого - хмарно,
без опадів, вночі 10-11,
вдень 10-11 градусів морозу. Схід сонця - 7.32, захід - 17.30.
11 лютого - хмарно, без опадів, вночі 9-14,
вдень 9-10 градусів морозу. Схід сонця - 7.31, захід
- 17.32. Повний місяць.
12 лютого - хмарно,
без опадів, вночі 10-11,

вдень 8-13 градусів морозу. Схід сонця - 7.29, захід - 17.34.
13 лютого - хмарно з
проясненням, без опадів,
вночі 16-17, вдень 11-16
градусів морозу. Схід сонця - 7.27, захід - 17.35.
14 лютого - хмарно,
без опадів, вночі 11-12,
вдень 9-12 градусів морозу. Схід сонця - 7.26, захід - 17.37.

Тернопільський національний
економічний університет –
у десятці кращих в Україні

У січні цього року на сайті http://www.webometrics.info/en/Europe/
Ukraine%20 опублікували оновлений національний рейтинг вищих навчальних закладів України. До переліку увійшли 342 українські виші. Тернопільський
національний економічний університет у рейтингу посів 10 місце. У Тернопільського державного медичного університету – 31 позиція. У Тернопільського національного педагогічного університету – 71. А Тернопільський національний
технічний університет ім. Івана Пулюя посів 81 сходинку.
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Тернопільські медики нагороджені

відзнаками народної шани

Голова обласної
ради Віктор Овчарук
спільно з головою
громадської
організації
«Самооборона
Тернопільщини»
Степаном
Паскариком вручили
знаки народної
шани медикам
Тернопільської
лікарні швидкої
допомоги.

«У

кожну мить ви приходите на
допомогу нашим захисникам –
лікуєте, розраджуєте, підтримуєте,
- наголосив Віктор Овчарук. – Та,
найголовніше, ви завжди поруч, коли це
найбільше необхідно. Ці нагороди – справді
народна шана за вашу самовіддану працю,
за готовність прийти на допомогу».

від Всеукраїнського об’єднання «Країна» отримали: Галина Герасименко – головний позаштатний спеціаліст-інфекціоніст управління охорони
здоров’я ОДА, лікар Тернопільської міської лікарні
швидкої допомоги, Ольга Белінська – лікар загальної медицини, сімейний лікар лікарні швидкої допомоги. Такої ж високої народи від громадських організацій удостоєні: головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський та заПам’ятні медалі «Знання, душу, серце – людям» відувач кафедри інфекційних хвороб медуніверси-

тету, член-кореспондент НАМНУ, професор Михайло
Андрейчин.
Від громадської організації «Спілка ветеранів та
працівників силових структур України «Звитяга» медаллю «Чарівна сила України» нагороджено медичних сестер інфекційного відділення Олену Савчак,
Оресту Ковалів та Оксану Криву.
Ще одним подарунком для медиків були пісні у
виконанні лауреатів міжнародних та всеукраїнських
конкурсів, гурту «Пшеничне перевесло».

З Тернополя «БПП «Солідарність»

Передала ГуманіТарний
ВанТаж В аВдіїВку

2 лютого Тернопільська територіальна організація партії «Блок
Петра Порошенка «Солідарність» відправила в авдіївку гуманітарну
допомогу. у вантажі – 5 буржуйок, більше тонни різних круп, чай,
тушонки, а також ковдри, устілки для взуття, шкарпетки та інші
необхідні речі.

Я

к відомо, з 29 січня
Авдіївка перебуває під
інтенсивними обстрілами
бойовиків.

дали в Авдіївку гуманітарну допомогу. Відправили вантаж до логістичного штабу, що діє в Краматорську. Звідти
допомогу доставили в Авдіївку», – розповідає народний депутат України, гоВнаслідок артударів місто було по- лова Тернопільської територіальної орвністю знеструмлене. «Ми не можемо ганізації партії «Блок Петра Порошенстояти осторонь трагічних подій, які ка «Солідарність» Тарас Юрик. – «Доповідбуваються на сході України. Пере- могу потрібно було надіслати терміно-

В

во, тому вже відправили одяг, продукти, які станом на 2 лютого були зібрані. Хочу подякувати всім, хто долучився
до формування гуманітарного вантажу
– це наші активісти, партійці, підприємці. Приносили допомогу також пересічні тернополяни. Спільними зусиллями
зібрали вантаж».
«Наша партія ініціювала на загаль-

нодержавному рівні збір гуманітарного вантажу. Цим займається вся структура партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність». Відправили з Тернополя допомогу, яку оперативно зібрали за півтори доби», – зазначив голова
Тернопільської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

Газета «кримська світлиця» запрошує школярів
до участі у Всеукраїнському літературному конкурсі

идання «Кримська
світлиця»
оголосило
Всеукраїнський
літературний конкурс
«Ми – діти твої,
Україно!», присвячений
пам’яті відомого
українського поета,
публіциста, Заслуженого
діяча мистецтв АРК та
Заслуженого журналіста
України Данила
Кононенка.
Данило Андрійович був одним із засновників цієї єдиної

на півострові україномовної
газети, організатором Товариства української мови в Криму,
багато років очолював Кримську організацію Спілки письменників України. Дуже важко
переживав події анексії півострова. Позаминулого року у січні перестало битися серце Поета, який над усе любив Україну.
УМОВИ КОНКУРСУ:
– мова конкурсу – українська;
– вік учасників – учні 8-11
класів;

– номінації конкурсу – «Поезія», «Проза», «Публіцистика»;
– у номінацію «Поезія» конкурсант має надіслати 5-8 віршів;
– у номінації «Проза» та
«Публіцистика» надсилаються роботи на вільну тему обсягом 4-8 сторінок.
Учасники конкурсу повинні вказати повністю своє
прізвище, ім’я та по-батькові,
вік, адресу, навчальний заклад, номер телефону, електронну адресу. Термін подачі
конкурсних робіт – до 1 квітня

2017 року на електронну адресу газети «Кримська світлиця»
– kr_svit@meta.ua
Твори учасників конкурсу будуть опубліковані на
Інтернет-сторінці
газети
«Кримська світлиця» - http://
svitlytsia.crimea.ua. Їх оцінюватиме компетентне письменницьке журі, до складу якого
увійдуть, зокрема, й колишні переможці конкурсу «Ми –
діти твої, Україно!».
Підбиття підсумків та нагородження переможців відбудеться в Києві на Великодні

свята. На переможців чекають
дипломи, подарунки та збірка
творів молодих авторів – переможців й учасників конкурсу.
***
Для формування призового фонду організаційний комітет просить відгукнутися на
електронну адресу «Кримської
світлиці» однодумців, волонтерів, потенційних спонсорів!
(Кошти можна переказувати на картку «Приватбанку»
№ 4149 4378 4242 1362 на
ім’я Лещенко Ольги Костянтинівни).

Захоплення
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Цитрусовий САД...
на підвіконні
У

Господар тропічного саду Олег Тихий.

Родина Олега Тихого
зібрала під одним
дахом близько 500
екзотичних рослин

Підгайцях апельсини
і лимони вже давно
не екзотика. Тут їх
вирощують на підвіконні і
смакують свіжозірваними
цитрусами практично
весь рік. Родина Олега
Тихого з містечка Підгайці
створила у власній домівці
справжній зимовий сад
із тропічних рослин.
Замість вазонів у них
- деревця мандаринів,
лайму, інжиру та граната.
Окрім традиційних сортів,
тут зібрані і незвичайні
рослини. До прикладу,
мандарини без шкірки та
солодкі лимони, суничне
дерево і кумкват.

Пан Олег із особливою
любов’ю розповідає про кожен
екземпляр своєї колекції. Він
знає про найменші деталі догляду за кожним з них та радо
ділиться своїм досвідом зі всіма охочими. Екзотичне хобі у родини з’явилося ще у 2000 році із
зацікавлення цитрусовими. Тоді
дізналися, що на Полтавщині вирощують вдома мандаринове
дерево – вирішили і собі спробувати. Сьогодні ж в оселі Тихих – близько 20 сортів лимонів
– від маленьких до кілограмових, 5 сортів мандаринів, апельсини, лайми і ще десятки різновидів цитрусових. Але це - лише
незначна частина колекції. Підгайчани вже давно здолали стереотипи про рослини із теплих
країв. Головне - правильний догляд і турбота. На підвіконнях їхньої оселі ростуть банани, ананаси, інжир, гуава, ягоди годжі,
кава, духмяний перець та сотні
інших екзотів.
До плекання тропічного саду
долучається вся родина. Пану
Олегу допомагає дружина Люба,
біолог за фахом. Підримують
батьківське захоплення і троє
доньок - Ольга, Ірина і Христина,
а також онук Юрчик.
Плоди, вирощені у помешканні, дуже смачні. Адже їх зрізують уже зрілими, на відміну від
експортованих з-за кордону. Тож
вони значно ароматніші і солодші. А ще - корисніші, бо вирощені без пестицидів і з любов’ю. А
цитрусові рослини ще й чудово
очищають повітря від шкідливих вірусів і грибків.
- Все - завдяки фітонцидам,
які ці рослини виділяють, - до-

Донька Оля та онук Юрчик.

дає пан Олег. – Не дарма японці
стараються у своїх оселях тримати лимон. Він і користь приносить, і плоди, й оздоровлює
атмосферу в кімнаті. Ми, завдяки цитрусовим, вже давно про
грип забули.
Саме лимони – одні з улюбленців господаря. У нього є різні сорти - як з великими плодами, так і середніх розмірів і навіть дрібні з тоненькою шкіркою. А ще є сорт «Доукс де медитеранс», який має солодкий смак.
- Цитрусові не складно вирощувати вдома, - переконаний
пан Олег. – Вони потребують
температури 3-10 градусів тепла
взимку, а з весни - кімнатної температури. Тож для них чудово підійде лоджія чи балкон. Якщо ж
тепліше, то потрібно скроплювати і обов’язково ставити піддон під кожен горщик, щоб туди
випаровувалася волога. Інакше
– заведуться шкідники.
Найнебезпечніші для лимонів – павутинний кліщ і щитівка.
Борються з ними за допомогою
природних засобів, тож фрукти
виростають екологічно чисті.
- З павутинним кліщем боремося настоєм часнику, - розповідає чоловік. - Для його приготування потрібно подрібнити
у часникодавці головку часнику
і залити склянкою води. Через

п’ять днів процідити через марлю. Отриманий розчин розвести водою до півтора літра. Кожні три дні обприскувати ним цитрусові. Такий засіб допомагає і
від білокрилки на гранатах. Ще
можна взяти два літри сироватки і вісім літрів води і покропити рослини цією рідиною. Вона
захистить рослину від пошкоджень спеціальною плівкою.
Для підживлення використовують деревний попіл або ж перегній. Влітку готують добриво з кропиви. Для цього заготовляють молоде листя, утрамбовують його в бочці та заливають
водою. Коли настій перебродить
і потемніє, ним можна підливати і цитрусові, і звичайні вазони,
щоб краще росли.
- Догляд за цитрусовими –
нескладний. Треба лише деревце вчасно поливати і підживлювати, - розповідає пан Олег. - Час
від часу промивати крону. Пересаджувати цитруси краще навесні, щороку збільшуючи об’єм
горщика, адже за рік рослинка майже всі поживні речовини «витягує». Грунт можна купувати і в квітковому магазині,
але потрібно брати спеціальний
для цитрусових. Або ж виготовити самому. Для цього потрібно
два відра чорнозему перемішати
з відром перегною коров’ячого
або кролячого, відром річкового піску і півлітрою попелу. Лимони добре ростуть на підвіконнях, які виходять на схід або ж
захід. А от гранати, банани та інжир люблять південні вікна.
Олег Тихий вирощує інжир у
горщиках. Хоч каже, можна дерева садити і в саду. Щоправда, тоді

на зиму потрібно його утепляти.
Інжир - дуже невибагливий. На
зиму він скидає листя, тож господар тримає його у підвалі. А в
лютому виставляє на південне
вікно. В червні-липні дозріють
перші плоди, а восени господарі
зберуть другий врожай.
Є у колекції Тихих екзотичний фрукт - кумкват. Його можна їсти зі шкіркою: вона дуже
солодка, а сам плід кислуватий.
Кожне деревце дає до п’ятдесяти
плодів. Ростуть у Підгайцях і
гранати. У кінці лютого пан Олег
дістає їх із погребу, пересаджує і
ставить на підвіконня.
– Гранат взимку скидає листя і потребує спокою, тому ще з
осені заношу горщики у прохолодне приміщення, – розповідає
господар. - Гранат починає цвісти навесні і аж до пізньої осені, –
каже господар. – Є у нього чоловічі і жіночі квіти. Жіночі трохи
подовгастої форми і їх набагато
менше. З них потім утворюються зав’язі, чоловічі ж - осипаються. Буває так, що осінні плоди не
встигли дозріти і залишаються
зеленими. Якщо їх не зривати,
то наступного року вони дозріють. Раз на місяць потрібно підживляти рослину розчином деревного попелу.
Вирощують в родині і арабіку. Кава любить кислий ґрунт
і тепло. Цвіт її пахне жасмином.
Ягоди – червоного кольору. У
кожній – по два зернятка кави.
Цікаво, що сходить тільки свіжозібране зерно. Якщо воно підсохне, то вже не проростає. Є у колекції і спеції - духмяний перець,
лавр, розмарин. З ними страви
набагато ароматніші і смачні-

ші, аніж з купованими. Смакували у Підгайцях і домашнім ананасом. Для цього не потрібно купувати саджанці. Достатньо відрізати верхівку ананаса – трішки
підсушити і поставити у пісок,
найкраще в річковий. Коли вкоріниться, посадити в землю. Як
рослина зародить, то збоку випускає молоді пагони, тоді ананас далі можна розмножувати.
Нещодавно пан Олег захопився вирощуванням винограду.
Вже зібрав близько сотні сортів.
Чоловік зізнається, зупинятися
на досягнутому не планує. Тільки почує про якусь нову рослину
– відразу ж хоче її придбати, цікавиться її вирощуванням. Нові
сорти купує в Інтернеті або ж обмінюється саджанцями із селекціонерами. Друзі та знайомі родини Тихих знають, що найкращий подарунок для них - щепи
і гілочки цитрусових. Тож, коли
повертаються із закордонних
мандрівок, привозять живі сувеніри. Тепер у Підгайцях ростуть
лимони, мандарини, апельсини,
лайм привезені з Італії, Португалії, Іспанії, Греції та навіть країн
Африки.
Родина Тихих у Підгайцях
вкотре підтверджує думку – немає нічого неможливого. Ми
самі можемо змінити своє життя. Додати до нього трішки тепла, барв, екзотики. Головне, вірити в себе, не лінуватися і впевнено йти до своєї мрії.

Юлія
ТОМЧИШИН.

Фото з архіву
родини Тихих.
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Олег Валов: «Децентралізація це одна з реальних реформ,
яка виведе Україну
з економічного ступору»

і відповідальність за ефективність роботи – теж на місцях.
Тобто, Держава дала інструменти: справа за малим – беріть
та робіть! А от уже як зробите
- справа ваша, перекласти відповідальність на когось іншого
більше не вдасться.

там обласного значення. Отже,
у них і зовсім інший рівень самофінансування та можливість
отримувати кошти безпосеред-

Будь який ефект можна відчути у порівнянні, так само і з
децентралізацією. Наприклад,
в нашій області є вдосталь діючих сільських рад, які мають
бюджети 100-200 тис. грн. Їх доходи - переважно від земельної
оренди. Це дозволяє їм утримувати лише адміністративний штат з 4-5-ти людей і вести мінімальну господарську діяльність. Тобто кошти, фактично, просто «проїдаються», а сам
орган управління вже втратив
функціональність. Натомість,
новоутворені територіальні
громади за своїм статусом - на
рівень вищі й відповідають міс-

ньо з Держбюджету. Тобто ресурсу, який можна використати
на розвиток території, значно
більше. Мабуть, в цьому і виявився один із «наріжних каменів»: отримавши повноваження та гроші, не всі виявилися
готовими одночасно з цим і нести відповідальність за свої рішення та дії.
Водночас проявилася ще
одна із ключових проблем – дефіцит кваліфікованих кадрів. В
об’єднаній територіальній громаді необхідно створити нові
органи влади - відділи освіти,
охорони здоров’я, фінансового та господарського напрям-

“

За рік навіть у невеликих громадах
бюджети збільшилися у тричотири рази, а у більш потужних
- зросли до десяти разів

“

- Олеже Володимировичу, цьогоріч процес децентралізації було запущено на повну потужність
на всій території України.
Тернопілля у впровадженні цієї реформи впевнено
займає лідерські позиції,
про це неодноразово наголошували і Президент
України Петро Порошенко, і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, і профільний віце-прем’єр Геннадій Зубко. А що реформа
дає нашій області?
- Справді, Тернопільська область однією з перших відгукнулася на цю інноваційну реформу. Бути лідером непросто,
це означає бути першопрохідцем – тобто, якоюсь мірою саме
на нашу долю випало протестувати усі підводні камені процесу децентралізації. Але зараз уже чітко зрозуміло – ми не
прогадали. Якщо два роки тому,
на початках децентралізації, ми
самі точно не знали, за що агітуємо, то 2016-й рік довів явні
переваги цієї реформи. Звісно, процес втілення має і свої
складнощі, але загалом, на мою
думку, децентралізація - однозначний позитив. Вважаю, що
це - одна з реальних реформ,
яка виведе Україну з економічного ступору. Торік навіть
у невеликих громадах бюджети збільшилися у три-чотири
рази, а у більш потужних - зросли до десяти разів. Позитивна
динаміка є і у власних доходах
бюджетів громад. Порівняймо
суми за останні роки: 2015 р.
- 86,5 млн. грн., 2016 р. - 344,2
млн. грн. Таким чином – зростання на 257,7 млн. грн. Ніхто
не заперечуватиме, що це вагомий аргумент на користь децентралізації.
Якщо ж спростити до максимуму, то суть цієї реформи –
більше повноважень на місцях,
більше фінансів на місцях, але

В Україні триває реформа децентралізації, і
Тернопільщина в ній займає одну з лідируючих позицій
- на нас рівняються сусіди, за нами «підтягують» тих,
хто відстав. Уже 36 діючих об’єднаних територіальних
громад є в нашій області. Торік існуючі громади отримали
понад 141 млн. грн. на розвиток інфраструктури – до часу
реформи таких коштів взагалі не було. Таким чином, саме
в громадах було реалізовано майже 200 проектів, і це
вдалося зробити саме завдяки децентралізації. Про перші
позитивні результати, складнощі на шляху впровадження
та перспективи децентралізації в області ми говорили
із профільним заступником голови Тернопільської
облдержадміністрації Олегом Валовим.
ків тощо. В ідеалі адміністративний апарат має налічувати
30-40 фахівців. Там, де мова йде
про райцентри та міста обласного підпорядкування, особливих проблем не було, а ось громади, у які об’єдналися лише
кілька сіл, виявилися не завжди
готовими до таких викликів. Де
знайти 40 фахівців у двотисячній громаді?! Тому з боку обласної адміністрації ми максимально допомагали – постійні
виїзди на місця, зустрічі з активом, консультації, методичний
та юридичний супровід при потребі. Протягом року було організовано і багато семінарів
спільно з Офісом Реформ в Тернопільській області при безпосередній допомозі Віктора Литвинчука, під час яких громади
могли, в тому числі, і запозичити досвід іноземних колег.
Для більш реальної ілюстрації труднощів, з якими доводиться стикатися, приведу приклад: гостро постало питання
вивезення твердих побутових
відходів. У нас в області процес

вивезення їх на сміттєзвалища
організований лише поблизу
міст, а у нових громад проблеми
з’явилися вже на стадії оформлення документів. Згідно із законодавством було необхідно
організувати тендер, провести
конкурс серед перевізників та
здійснити інші, передбачені законодавством, дії. Та, на жаль,
у тому числі й в силу кадрового голоду, не всі громади виявилися спроможними це зробити. Ось і маємо нині ледь не
поблизу кожного села стихійні
сміттєзвалища, які, звісно, і не
прикрашають населені пункти,
і створюють екологічні та інші
проблеми. Тому ми зараз намагаємося облаштувати 4-5 місць
для вивозу ТПВ, якими хочемо покрити всю область, а стихійні сміттєзвалища поступово
ліквідувати. Але такий проект
вдасться реалізувати лише при
значно активнішій позиції органів місцевого самоврядування та готовності самих громад
до взаємодії.

- Але є думка, що варто
створити для сільських
рад такі ж умови фінансування, як і для територіальних громад. Тоді проблем з їх функціонуванням не буде, і не треба
жодних ОТГ…
- Можливо, деякі села справді знайшли б кваліфікованих
фахівців і ефективно використали кошти, але, як показує практика, вдається це далеко не завжди. Наприклад, торік у деяких сільських радах
бюджетне перевиконання сягнуло мільйона гривень, а то й
більше. Однак, кошти там так
і не спромоглися використати,
і вони перейшли на наступний
рік - як «перехідні».
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Майбутнє за ефективними
економічними моделями
фінансово спроможних громад - з
відповідними інфраструктурою,
кадровим потенціалом та
трудовими ресурсами

- Нині на території області вже функціонують 36
об’єднаних територіальних громад. Об’єднатися
ще трьом завадило діюче
законодавство, а точніше
- неухвалені Парламентом
зміни до нього. За нашими
темпами вже не встигають
державотворці?
- Це справді так, нам нині
бракує оновленого Закону про
децентралізацію. Ми вже зверталися до народних депутатів,
що обрані від Тернопільської
області, і вони підтримують
нашу позицію та лобіюють її у
Парламенті. Однак, наприкінці року тривав бюджетний процес, йшли певні політичні торги і наразі необхідні нам закони
відсунули на другий план. Сподіваємося, що у найближчі місяці процес активізується, зміни до законодавства ухвалять,
що дасть новий поштовх темпам децентралізації на Тернопільщині.
Зокрема, ми чекаємо ухвалення закону щодо приєднання сільських рад до діючих громад. Багато сільських рад уже
висловили готовність приєд-

“

натися до діючих громад, але
відсутність відповідного закону позбавляє їх можливості це
зробити. Необхідним також є
ухвалення закону щодо зміни
меж районів. Ті три громади,
про які Ви згадали - Хоростківська, Зборівська, Товстенська
- не мали змоги об’єднатися,
адже, в силу певних причин, новоутворення включатиме населенні пункти з кількох районів,
а це поки що законодавством
не передбачено.

- На якій стадії зараз ухвалення згаданих законів?
- Наскільки мені відомо, закон щодо доєднання сільських
рад до діючих громад вже пройшов перше читання в Парламенті, а тепер його обговорюють у комітетах. Скільки триватиме цей процес, враховуючи
особливості українського парламентаризму, спрогнозувати
важко. Повторюю: чудово розумію, що через бюджетний процес даний законопроект був
відкладений наприкінці року і,
можливо, окремим парламентарям він видається не вкрай
нагальним, але на місцях його
дуже чекають. Гадаю, після
його ухвалення процес децентралізації стане більш плідним,
і ми за короткий час охопимо
реформою половину області.

- Як на практиці відображаються ці прогалини у
законодавстві?
- Візьмемо законопроект
щодо змін меж району. Він, а
точніше неухвалені зміни, фактично «зв’язують руки» процесам децентралізації в обласному центрі, яким є Тернопіль, та
містах обласного значення - Бережанах, Чорткові і Кременці.

Сподіваємося, що у найближчі
місяці Верховна Рада ухвалить
необхідні зміни до законодавства
щодо децентралізації, і це дасть
новий поштовх реформі на
Тернопільщині

“

З іншого боку, варто розглянути й випадки, а вони дуже поширені, коли у селах немає підприємств з реальними робочими місцями. Отож, залишай їм
відповідні податки, чи не залишай - бюджети не будуть наповнюватися. Тобто, ми отримаємо ситуацію, коли сильніші села стануть ще міцнішими,
а слабші залишаться на тому ж
рівні. А метою децентралізації,
нагадаю, є об’єднання громад
в міцні осередки, і через них пропорційне підвищення добробуту громадян.

“

“

Метою децентралізації є
об’єднання громад в міцні
осередки, а через них - пропорційне
підвищення добробуту громадян

Вони, так би мовити, прирівняні до районів, а отже, у випадку
утворення нової громади і приєднання навколишніх сіл, їм також необхідні відповідні зміни
меж, а це законодавством поки
не передбачено.
На часі й інші законодавчі зміни і, зокрема, про використання земельних ресурсів.
Нині, всупереч здоровій логіці,
громади, що об’єднуються, не
можуть розпоряджатися землями, які розташовані поза межами населених пунктів. Цю ситуацію треба негайно вирішувати.

- Однак, навіть попри згадані проблемні моменти,
Ви вважаєте реформу децентралізації однозначно
позитивною?
- Абсолютно так. За підтвердженням далеко ходити не треба, цифри – найкращий аргумент. Якщо, наприклад, до
об’єднання сільські ради мали
надходження 100-150 грн. на
душу населення, то тепер для
цих же населених пунктів - але
уже в складі громад - відповідні
надходження збільшилися до
600-700 грн. на одного жителя,
а у деяких потужних громадах навіть і до 1500 грн. Або такий
приклад: зведений річний бюджет Шумська разом з селами
району до утворення громади
не перевищував 7-8 млн. грн., а
у 2016 р. - після створення ОТГ
- бюджет громади склав 90 млн.
грн. Погодьтеся, це дуже переконливі показники.
Безумовний позитив реформи і в тому, що всі кошти використовуються саме на потреби
громади, тобто спрямовуються туди, куди самі місцеві жителі вважають за потрібне. І без
жодних посередників! Звісно,

що управління громадою потребує іншого рівня підготовки, ніж у сільській раді. В плані консультацій ми багато допомагаємо новим громадам – я
регулярно зустрічаюся з головами громад, і ми обговорюємо
всі нагальні питання та проблеми. Водночас, зверну увагу, що
і місцеві жителі повинні стежити за роботою свого голови
громади. Ми в обласній адміністрації стоїмо на позиції максимальної прозорості в їх роботі,
тому закликаємо членів громади цікавитися справами у ній,
брати активну участь в ухваленні рішень на місцях – адже в
цьому і полягає інноваційність
реформи.
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не кількість громад, а їх якість.
Можна, звісно, «наплодити» й
сотню громад, але чи буде від
цього позитивний ефект?
Необхідно робити дієві економічні моделі фінансово спроможних громад - з відповідними
інфраструктурою, кадровим потенціалом та трудовими ресурсами. Ці новоутворення мають
бути привабливими для інвесторів, аби ті захотіли вкладати кошти у створення бізнес-проектів
на територіях громад.

- Коли реформа децентралізації лише стартувала, то кінцевою датою визначався жовтень 2017 р.
На Вашу думку, цьогоріч
її справді вдасться завершити?
- Час покаже, але більше схиляюся до того, що треба буде
відтермінувати цю дату. Поточний 2017 рік я б назвав одним із основних етапів децентралізації, але не остаточним.

- А скільки громад, на Вашу
думку, в ідеальному варіанті має утворитися на території Тернопільської області?
- Коли ми розробляли детальний план розвитку територій нашої області, то зупинилися на цифрі - 50. На мій погляд,
це ідеальне число, і ми маємо до
нього прагнути. Однак, цей план
має бути затверджений на рівні обласної ради, потім пройти
процедуру узгодження у Кабміні. Але з огляду на те, що облрада - політичний орган, то серед
депутатів є лобісти певних територій, які спробують переробити остаточний варіант плану під
свої інтереси. Тому, яким він стане «на виході» після наступного
розгляду на сесії обласної ради,
передбачити складно… Але особисто я вірю у загальний здоровий глузд, і в те, що більшість депутатів - «не вороги» своїм виборцям й готові поступитися амбіціями заради блага жителів
краю.

А ось у наступному, 2018-у, цілком можливо, що реформа вийде на фінішну пряму. Цей процес має бути прив’язаний до інших реформ, у тому числі - в
освіті, медицині, які поки що
здійснюють не так швидко, як
би хотілося чи планувалося. Наприклад, протягом усього минулого року ми жодного разу
не чули позицію представників охорони здоров’я про те,
як буде розвиватися їх напрямок в умовах децентралізації. І
це один із факторів, який гальмує нашу реформу, а він же - не
один…
Щодо Тернопільської області, то однозначно, ми віримо,
що процес піде ще активніше.
Однак, тепер у нас в пріоритеті

Підсумовуючи, скажу, що досвід, який ми набули, разом із
«шишками», які набили в процесі децентралізації – це наша
сила. Ми багато чого навчилися, багато що протестували на
практиці, зрозуміли, що працює, а від чого варто відмовлятися… Тож ми вже знаємо, як
функціонують ОТГ і спробуємо
переконати і громади, і депутатів створювати моделі, максимально наближені до ідеальних.
Лише за ними майбутнє! Насамкінець додам: на Тернопільщині вже сформувалася критична
маса людей, які зрозуміли суть
«філософії» децентралізації і тепер є її прихильниками. Тому я
цілком впевнений в успіху, якого ми досягнемо!
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На Тернопільщині вже сформувалася
критична маса людей, які зрозуміли
суть «філософії» децентралізації і
тепер є її прихильниками
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Запитання від «нашого днЯ» :

Як «ВираХуВаТи» кОеФіЦіЄнТ
кОриСнОї дії рОБОТи дерСлужБОВЦЯ?
У Кабміні планують прив’язати рівень зарплат держслужбовців до результатів їхньої роботи. Так, міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко вважає, що в 2017
році необхідно ввести прив’язку заробітної плати державного службовця до ефективності
його роботи. «Державна служба має бути відповідним чином оплачена, але вона повинна
демонструвати і відповідний результат… Прив’язка оплати праці державних службовців
до оцінки ефективності їхньої діяльності, мені здається, дуже ефективна річ, тож ми повинні до цього повернутися», - сказав Саєнко у Києві в під час «круглого столу», присвяченого обговоренню питань реформування держуправління в рамках середньострокового плану
пріоритетних дій уряду до 2020 року.
Отож, яким чином, на основі чого, за якою формулою можна визначити результати роботи держслужбовців? Як «вирахувати» своєрідний коефіцієнт корисної дії їхньої роботи?

коментує михайло
Шкільняк, доктор
економічних наук,
професор,
завідувач кафедри менеджменту і публічного
управління факультету
економіки та управління Тернопільського національного економічного університету
Питання ефективності діяльності державних службовців є досить актуальним. Сьогодні діючий новий Закон України «Про державну службу» передбачає оцінювання результатів їх службової діяльності.
В основу такого оцінювання у відповідності до цього Закону покладаються показники
результативності, ефективнос-

ті та якості з урахуванням посадових обов’язків та дотримання ними правил етичної поведінки і вимог законодавства у
сфері запобігання корупції. Говорити про єдиний (узагальнюючий) показник чи коефіцієнт
практично неможливо. В цілому
ефективність прийнято визначати як співвідношення досягнутих результатів і витрачених

на це ресурсів. В секторі економіки така схема можлива, а в діяльності державного службовця
її не завжди можна застосувати
у зв’язку зі специфікою управлінської діяльності в публічній сфері. Підсумком діяльності
державного службовця можуть
бути не тільки економічні наслідки, а й соціальні, політичні,
соціально-психологічні, тощо.
Тому, при оцінці діяльності державного службовця, потрібно
враховувати показники результативності.
На нашу думку, для оцінки
результативності діяльності
державного службовця слід застосовувати кількісні, якісні та
комбіновані методи.
Кількісні методи – це методи дослідження, що мають справу з числовим виразом різних
показників і даних. Цей метод
відповідає на питання «хто?» і
«скільки?». В науці більша час-

тина досліджень проводиться
за допомогою кількісних методів. Їх перевага - у високому ступені об’єктивності і незалежності від особистості оцінювача.
Якісні показники – це методи, що описують якості і характеристики об’єкта оцінки
(діяльність державного службовця). Якісні методи відповідають на питання «як?» і
«чому?». Цей метод дещо поступається кількісному в частині об’єктивності, але це можливо виправити шляхом залучення декількох експертів.
Комбінований метод – це
метод, який включає переваги
кількісного і якісного методів.
Застосування цих методів
дасть можливість об’єктивно
оцінити діяльність державного
службовця.
Результати діяльності державних службовців безперечно
повинні бути тісно пов’язані
з оплатою праці лише в частині премій та надбавок, а також з подальшим просуванням
та перебуванням на державній
службі.
Сам порядок проведення
оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців повинен бути затверджений Кабінетом Міністрів, як це передбачено Законом України «Про державну
службу».

українські багатії винні державі $40 мільярдів,

ПОЗики мВФ, ПОріВнЯнО, - «дріБниЧка»

У двадцядці найбільших боржників країни
перед державою, бізнесом і населенням - відомі прізвища, повідомляє портал «Бізнес».
Найбільшим боржником, за оцінками видання, є Ігор Коломойський, сума боргів якого склала 16,128 млрд. доларів.
Борг співвласника групи «Індустріальний
Союз Донбасу» Сергія Тарути - три мільярди
доларів. Власника «Ferrexpo» Костянтина Жеваго - 2,942 млрд. «зелених». Причому 2,892
млрд. доларів позики сформовано через власний банк.
У рейтингу боржників також брати Андрій
і Сергій Клюєви. Їхній борг сягнув 1,483 млрд.
доларів. Ринат Ахметов винен 5,231 млрд.
«американців».
У двадцятку топ-боржників увійшла сім’я
Гути з Тернопільщини. Борг агрохолдингу
«Мрія» - 1,297 млрд. доларів.
Віктор Поліщук, якому належать відома
мережа побутової електроніки «Ельдорадо»,
ТЦ «Гулівер» і банк «Михайлівський», завинив
769 млн. доларів.
Володимир Костельман, власник «Фоззі Груп» - найбільші роздрібні мережі країни
«Сільпо» і «Фора» - боргує 404 млн. доларів.
Серед боржників - Юрій Іванющенко та
інші бізнесмени, які вважаються в Україні
найбагатшими людьми. Головним чинником
зростання їхніх бізнес-імперій були позичені
гроші, які вони активно залучали за кордоном
і в Україні, у тому числі - через власні банки.
Загальна сума боргів, яку двадцятеро найбільших боржників України повинні поверну-

українські багатії скидаються на жебраків. адже,
судячи зі стану бізнесу найбагатших людей країни,
вони ніколи не зможуть повернути свої борги.

ти кредиторам, державі й населенню, становить понад 40 мільярдів доларів. Для порівняння: сума траншів МВФ, які розраховує залучити
уряд до 2019 року, складає 9,9 млрд. доларів.
Це простому українцеві можна погрожувати, що заберуть житло за неоплату комунальних послуг. А ось багатомільярдні борги
«ПриватБанку» «повісили» на державу, тобто,
на платників податків. Багатіям в Україні все
дозволено і все прощають. Бо вони або тісно
пов’язані з владою, або владою є самі. Лише у
парламенті скільки політиків-олігархів!

А щодо корупційних «оборотів», то суми
оборудок нерідко фантастичні.
Наприклад, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, корупційні потоки на «Укрзалізниці» в останні роки
сягали 500 мільйонів доларів на рік. У «кращі часи» - один-два мільярди
«зелених» на рік. І це стосується лише однієї галузі...

Підготувала
Ольга ЧОрна.

акöенти
8 лютого - «гаряча»
лінія про декларування
доходів у 2017 році

У середу, 8 лютого 2017 року,
з 15 до 16 години, у приміщенні Тернопільської об’єднаної ДПІ
ГУ ДФС у Тернопільській області
відбудеться черговий телефонний сеанс «гаряча» лінія. Тема:
«Декларування доходів громадянами». На запитання відповідатиме начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків з
громадян Людмила Вікторівна
Свистун за телефоном: 43-46-40.

незалежна
професійна діяльність:
декларація до 3 травня

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що особи, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, підлягають
взяттю на облік як самозайняті особи у податковій інспекції,
згідно з Податковим кодексом
України.
Граничний термін подання
звітності за 2016 рік для цієї категорії платників у 2017 році - до
3 травня, а термін сплати визначеного у Деклараціях податкового зобов’язання - не пізніше
28 липня.
Податківці нагадують: незалежна професійна діяльність
- це участь фізособи у науковій,
літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів,
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів; особи,
зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що
така особа не є працівником або
фізичною особою-підприємцем
та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.
Детальніші консультації - у
Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-10.
Відділ організації
Тернопільської ОДПІ.

мешканці Тернопільщини перерахували
у держскарбницю
375,7 млн. гривень
податків і зборів

Упродовж першого місяця
2017 року до Зведеного бюджету
України територіальними органами ДФС у Тернопільській області
забезпечено збір податків і зборів
у сумі 375,7 млн. гривень, що на
177,1 млн. гривень більше за відповідний період минулого року.
Виконання бюджетного призначення становить 129,6%, додатково надійшло 85,8 млн. гривень.
Зокрема, надходження до
державного бюджету сягнули 182 млн. грн. і становлять
118,6% від очікуваного, а місцеві бюджети поповнилися у січні
193,7 млн. гривень. Приріст надходжень відповідно до минулорічного показника становить
79,7 млн. гривень.
Відділ організації
роботи ГУ ДФС у
Тернопільській області.

надçви÷аéні новини
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микола климчук зі
Збаражчини уже два місяці
бореться за життя
на лікування потрібні великі
кошти, яких у родини немає

43-річний Микола Климчук із села Кривчики Збаразького
району уже більше двох місяців перебуває в Тернопільській університетській лікарні у реанімації. За цей час чоловік переніс
дві операції, однак стан його і досі важкий. На лікування щодня
потрібні великі кошти, яких у родини немає.
- Першого грудня Миколу перевели із Кременецької районної лікарні до Тернополя із страшним діагнозом: гострий деструктивний панкреатит, тотальний змішаний панкреонекроз
із гнійно-септичними ураженнями, - розповідає дружина хворого пані Надія. – Чоловікові провели уже дві операції, під час
яких видалили майже дев’яносто відсотків підшлункової залози та частину кишки, дотичної до неї. Відмовив також шлунок,
організм не сприймає навіть спеціальне харчування. Чоловік
практично постійно перебуває під крапельницею...
Лікарі роблять усе, аби припинити відмирання внутрішніх
органів й надалі. Однак лікування дуже дороговартісне, лише
окремі антибіотики коштують майже тисячу гривень за штуку, стільки ж спеціальне харчування, яке вводиться лише через
кров. Щодня на медикаменти йде від 2,5 до 5 тисяч гривень. Лікарі також попередили дружину, що для того, аби «запустити»
підшлункову, організм хворого треба буде постійно підтримувати медикаментами. Скільки Микола ще перебуватиме у стаціонарі – наразі невідомо. А після лікарні йому буде потрібна довготривала реабілітація, на яку також необхідні чималі кошти.
Сім’я Миколи Климчука мешкає у селі. Великих заробітків та
прибутків, звісно, не має. Два сина – 16 та 17-річного віку навчаються у коледжі.
Надія вдячна усім, хто уже допоміг їм коштами. А це – рідні,
друзі, односельці, священнослужителі та парафіяни довколишніх храмів.
- Для нас зараз дорога навіть гривня, - каже жінка. – Тому
буду щиро вдячна усім добрим людям, які зможуть допомогти
моєму чоловікові і батькові наших дітей одужати. Молитимусь
за здоров’я кожного…

Перерахувати кошти можна за реквізитами:
картка Приватбанку – 4149 4978 7333 4645,
надія миколаївна климчук (дружина),
мФО 305299, код ЄдрПОу 14360570,
рахунок одержувача – 29244825509100.
Телефон надії климчук – (067) 793-43-96.
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мÅшканÖі козËова
пікетóвали спиртçавод

Н

люди прийшли під стіни підприємства
через побитого односельчанина

а Тернопільщині обурені жителі
Козлова, громадські активісти
та ветерани АТО прийшли під
стіни місцевого спиртзаводу. У такий
спосіб громада селища висловила своє
обурення фактом побиття працівника
підприємства – Андрія Кушніра.

землі одразу троє чоловіків. Переконаний, причина у його активній позиції, яка не сподобалася новому керівництву підприємства.
Директор заводу Юрій Іванчук запевнив,
щодо ситуації, яка склалася, він вжив всіх необхідних заходів. Зокрема, за цим фактом триває розслідування правоохоронними органами
і власною безпекою ДП «Укрспирт».
Кілька днів тому, заявляють люди, чоловіЗ протестувальниками зустрівся начальник
ка сильно побили працівники охорони підпри- Козівського відділу поліції Сергій Горяний. Він
ємства. Потерпілого з травмами госпіталізува- пообіцяв громаді селища розібратися, за яких
ли до реанімації. За цим фактом поліція розпо- обставин потерпілого побили, і знайти винних.
чала кримінальне провадження.
А також закликав очевидців події давати свідЗараз чоловік знаходиться у Козівській ра- чення, щоб якнайшвидше з’ясувати подробиці
йонній лікарні. Розповідає, добивали його на інциденту.

на дорогах області
вкрали мільйон

Н

а Тернопільщині викрили підприємців,
які наживалися на ремонті доріг.
Підрядники привласнили бюджетні кошти
під час виконання замовлення Служби автомобільних
доріг в області.
Виробниче підприємство отримало контракт на
виготовлення асфальтобетонної суміші для дорожнього покриття. При цьому його керівники свідомо завищили обсяги сировини, необхідної для виготовлення продукції.
Співробітники СБУ задокументували, що протягом
2013-2016 років Службі автомобільних доріг було завдано збитків на майже 1 мільйон гривень.
Стосовно недобросовісних підприємців розпочали
кримінальне провадження. На цей час триває досудове розслідування.

на вУËиÖі замÅрзËа Æінка

У

Тернополі на вулиці Микулинецькій
знайшли мертву жінку. Згідно висновків
експертизи, причина смерті - загальне
переохолодження тіла.
Померла - мешканка обласного центру, 1927 року народження. Її у нічній сорочці близько 7:52 в дворі будинку знайшла місцева жителька. Вона і викликала правоохоронців.
За словами слідчого Тернопільського відділу поліції
Дмитра Адамовича, на руці загиблої був прикріплений
поліетиленовий пакуночок з грішми. Частина купюр ле-
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жала поруч з тілом. Після перевірки стало відомо, що загибла при собі мала заощадження, а це 11600 гривень.
Жінка мешкала сама, але має доньку та сина. Останні періодично навідували матір, бо вона інколи втрачала
пам'ять і починала блудити. За словами близьких, мама
- уродженка Черкаської області і неодноразово збиралася відвідати родичів. Можливо, кажуть діти, у неї трапився черговий напад, і вона, не розуміючи, що робить, вирішила поїхати в інший регіон.
Судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від переохолодження, слідів насильницької смерті
на тілі не виявили.

Гроші віддав,
а пального немає

М

ешканець Тернопілля
втратив 28 тисяч гривень.
Житель села Лосятин
повірив у шахрайську схему та
придбав неіснуюче пальне за
знижкою.

Коли на мобільний потерпілого зателефонував невідомий і представився працівником однієї з мереж автозаправних комплексів, чоловік навіть подумати не міг, що розмовляє з аферистом. Псевдопрацівник АЗС запропонував придбати пальне за чималою знижкою, однак зазначив, що дана акція діє
лише до кінця дня. Чоловік спокусився
на пропозицію й зголосився купити талони. Відтак домовилися про зустріч на
АЗС. Однак, коли кременчанин під’їхав
на заплановану зустріч, шахрай телефоном повідомив, що затримується, і попросив перерахувати кошти та підійти з
чеком до працівників заправки.
Потерпілий перевів 28 тисяч на рахунок, зазначений в смс, і прийшов на АЗС
отримати талони на пальне. Вже там довідався, що ніяких акцій автозаправний
комплекс не проводить. Зрозумів, що потрапив у шахрайську пастку, та звернувся в поліцію.
Працівники поліції вкотре попереджають краян не довіряти незнайомцям.
Не поспішайте переводити кошти на невідомі рахунки, повіривши у сумнівні акції чи розіграші. Детально перевіряйте
почуту інформацію.

Наш День
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кóльтóра

в оáласномó õóдожньомó мóçеї вперøе відáóлася
УнікаËÜна виСТавка СТУдÅнТСÜкиÕ роÁіТ

В

ихованці народної художньої студії образотворчого мистецтва «Соняшник» Чортківського
гуманітарно-педагогічного
коледжу імені О. Барвінського презентували у Тернопільському обласному художньому музеї більше сотні картин та виробів
декоративно-прикладного
мистецтва.
Це творчий доробок студії,
який є результатом кількарічної
активної діяльності. Картини,
написані у різних техніках, декоровані пляшки, дощечки та багато інших цікавих робіт. Усі вони –
надзвичайно сонячні і теплі, сповнені позитиву і щирості.
За словами директора обласного художнього музею Ігоря
Дуди, це – чи не перша виставка
робіт студентів області у стінах
закладу.
- Дуже важливо, щоб творчі люди презентували свої роботи, ділилися своєю творчістю з іншими, - зазначає він.
- Тим більше, що студія цьогоріч має кілька ювілейних дат.
35 років тому Сергій Федорович Бондар прийшов в тодішнє
педагогічне училище Чорткова,
30 років тому він організував

там студію «Соняшник» і вже 15 років
вона діє у Чортківському гуманітарнопедагогічному коледжі, який нині носить ім’я Олександра
Барвінського.
Вихованці студії
«Соняшник» – постійні переможці обласних
конкурсів. Зараз там
навчається 25 студентів. Для кожного з них
– це шанс відкрити творчі здібності і отримати знання, необхідні у
майбутній педагогічній роботі.
- Студентів доводиться вчити
малювати практично «з нуля»,
- зазначає Сергій Федорович. -

Однак, якщо є любов і бажання творити, то майбутні педагоги швидко опановують це мистецтво і створюють чудові роботи. Тематика картин – найрізноманітніша. Пейзажі, натюрморти, портрети. Обираємо красиві

сюжети, які приносять дітям радість і задоволення.
На виставку прийшли рідні і
близькі студентів, а також викладачі, друзі, одногрупники. Святкову атмосферу дійства доповнили творчі колективи коледжу.
- Нам дуже приємно сьогодні презентувати цю виставку, бачити увагу до себе, до творів молодих людей, які зростають в наших стінах, - зазначив у вітальному слові директор коледжу Роман Пахолок. – Специфіка нашого закладу особлива – тут діти
мають на зростання лише чотири роки і потім вони йдуть у світ.
Йдуть у школи - до дитячих сердець, у вищі навчальні закла-

«Ëèñò³âêè âèãîòîâëÿëè íàâ³òü
ó äðóêàðíÿõ ï³ä çåìëåþ»

ди продовжувати навчання. Але
свій мистецький початок вони
отримують у нас. Під керівництвом доброго і мудрого наставника студенти вчаться бачити
прекрасне і творити.
Присутні художники та мистецтвознавці високо оцінили рівень
студентських робіт. Переглянути
роботи майбутніх педагогів та їх
наставника, поринути в особливу
атмосферу барв і сонячних мотивів можна протягом місяця в
обласному художньому музеї.
Юлія
ТОмЧиШин.

унікальну колекцію поштівок уПа зібрали
на Тернопільщині. раритетні листівки
можна побачити у музейних фондах
національного заповідника «Замки
Тернопілля».

Оскільки сили повстанців безпосередньо залежали від підтримки населення, то
вони формували розгалужену систему пропаганди. Одним із засобів були листівки.
Зазвичай, друкували їх до Різдвяних
і Великодніх свят. Так воїни УПА вітали
людей з святами і принагідно розповідали про свою боротьбу та закликали усіх
чинити опір радянській владі.

В умовах підпілля надрукувати такі листівки
було дуже важко, їх спеціально доставляли з Мюнхена та Зальцбурга, де була
якісна поліграфія та хороший кольоровий друк. Однак повстанці за можливості поширювали і вітальні листівки, які виготовляли навіть у підпільних друкарнях,
захованих від ворожого ока під землею.
На різдвяних листівках кінця 1940-х
років зображені воїни УПА разом із ангелом, Різдвяною зіркою вертепу або на
фоні яскравої падаючої зірки. Є також

сюжет із гуцулом, який з трембітою вітає
народження Христа, при цьому на плечі у
нього – гвинтівка. На всіх листівках є напис «Христос роджається» або «З Різдвом
Христовим».
На листівках 50-х років воїни УПА переважно зображені з вертепом або під
час святої вечері в криївках. При цьому
на усіх сюжетах із вечерею зображено повстанця, який не бере участі в святковій
трапезі, а чатує, щоб не дати захопити
зненацька своїх побратимів.
Сюжети великодніх листівок УПА
розмаїті: тризуб, обплетений вербовою

лозою, маленька дівчинка край лісу передає воїну УПА писанку, воїни УПА на
гаївках у селі, при цьому один із них стоїть на сторожі.
Формування зібрання ще не завершено – співробітники музею продовжують
збирати унікальні листівки.
Мар’яна МАВДЮК,
екскурсовод Національного
заповідника «Замки Тернопілля».
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Україна
на «Стіну» імені Яценюка
треба ще 3,4 мільярда

У рамках розслідування корупційної складової під час реалізації проекту «Стіна» незабаром з’являться підозрювані, обіцяє директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. У жовтні минулого року він
заявляв, що необхідно відпрацювати значне коло осіб, провести експертизи і встановити наявність нецільової розтрати коштів. І пообіцяв у лютому представити результати розслідування. Вперше про початок проекту «Стіна» у вересні 2014-го заявив екс-прем’єр Арсеній Яценюк. У 2015
на проект з держбюджету виділили 400
мільйонів гривень. За ці кошти побудували 72 км огорожі на кордоні з Росією, 45 км
контрольно-слідової смуги і вирили 230
км протитанкових ровів. Тепер прикордонники попросили ще 3,4 мільярда гривень, щоб довести будівництво до завершення, повідомляє Державна прикордонна служба. Це - трохи більше 133 мільйони євро.

Порошенко і Гройсман
стали ще багатшими

Президент Петро Порошенко і
прем’єр-міністр Володимир Гройсман
подали доповнення до своїх електронних декларацій - вказали нові доходи, отримані як відсотки від депозитів,
повідомляє ТСН. Зокрема, Порошенко
вказав, що отримав 732377 гривень процентів двома сумами. Гроші глава держави тримає у власному «Міжнародному інвестиційному банку». В електронній декларації за 2015 рік, яку президент подав торік восени, він вказав, що на рахунках у «МІБ» має 540478 гривень, 26 мільйонів 324 тисячі 870 доларів і 14372 євро.
Готівкою - 900 тисяч гривень і 60 тисяч
доларів. Отримані Гройсманом відсотки
становлять 102772 гривні. Гроші він тримає в «Ощадбанку». У декларації за 2015-й
прем’єр вказав, що тримав у банках 2 мільйони 136 тисяч 413 гривень і 16,2 тисячі
євро. Готівкою - 2 мільйони 380 тисяч гривень, 870 тисяч доларів і 460 тисяч євро.

канада не дасть
нам летальну зброю

Наразі не йдеться про надання Україні летального озброєння. Про це заявив посол Канади в Україні Роман Ващук
в інтерв’ю УНІАН. «Про летальне озброєння не йдеться у даний момент. У нас
якраз іде процес прийняття політичного
рішення про наступні етапи канадськоукраїнського військово-технічного співробітництва, і співробітництва, зокрема
у навчаннях… Я думаю, що ми збережемо близький контакт зі Збройними силами України», - зазначив Ващук. Водночас
він наголосив, що Канада, найімовірніше,
залишиться одним із ключових партнерів
України в галузі оборони.

мінські домовленості написані під
«внутрішній конфлікт» у державі

Мінські домовленості не можуть зупинити російську агресію на Донбасі. Їх писали для вирішення «внутрішнього конфлікту», сказала віце-спікер Оксана
Сироїд в інтерв’ю «Gazeta.ua». «Мінські домовленості - це вирішення неіснуючої реальності. Їхній дизайн був побудований
на вирішенні внутрішнього конфлікту в
Україні, якого не існує», - наголосила Си-
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роїд. Альтернатива Мінським угодам - визнання російської окупації, зазначила політик. Однак, світу не вигідно шукати інші
шляхи вирішення українських проблем.
«Міжнародна спільнота має свої проблеми.
Не може жодна держава сказати, що для
неї інтереси України важливіші за власні. Друга проблема - великий вплив Росії
на всі міжнародні інститути. ООН, фактично, збанкрутіла організація через залежність від РФ. Нічого там не можна зробити. Росія змушує весь світ керуватися своїм порядком. Це велика біда. Третя проблема - вплив Росії на окремі країни, зокрема
держави ЄС. Фактично у кожній країні є політична партія, яка фінансується напряму
з Росії. Крім того, економіка європейських
держав дуже сильно пов’язана з економікою РФ», - пояснила Сироїд.

людям без житла обіцяють
муніципальні квартири

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ ініціює будівництво недорогого муніципального орендного житла для забезпечення
квартирами людей, які не можуть дозволити собі купити нерухомість. Про це
повідомив заступник голови міністерства
Лев Парцхаладзе, пише УНІАН. Житлом
зможуть користуватися працівники бюджетної сфери, соціально незахищені і всі,
хто не може купити житло, сказав чиновник. Оренда такого житла буде нижчою за
ринкову вартість у середньому на 30 відсотків. А перший заступник голови Держфонду сприяння молодіжному житловому
будівництву Сергій Комнатний зазначив:
попит на недороге орендне житло зростає
через відсутність доступного іпотечного
кредитування та у зв’язку з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб з окупованого Криму і частини Донбасу. Нині
орендна плата приблизно дорівнює середній зарплаті в Україні. В Європі цей показник - на рівні 25 відсотків.

дітей у нашій країні стає все менше

В Україні за роки незалежності чисельність дітей зменшилася майже
вдвічі. Про це повідомив Уповноважений
Президента України з прав дитини Микола Кулеба, передає «Укрінформ». «Статистика невтішна. Сьогодні дітей налічується 7,6 мільйона», - сказав чиновник. І зазначив: Україна посідає 186 місце у світі за показником народжуваності і 13 місце - за показником вимирання нації. Майже 106 тисяч дітей, або 1,5 відсотка всього
дитячого населення країни, живуть і виховуються в інтернатах. Але тільки вісім відсотків із них - сироти, а решта мають батьків. Кожні три дні 250 дітей потрапляють
в інтернати, переважно через бідність і нездатність сім’ї дати необхідне дитині. Мінімум 600 тисяч дітей проживають у неблагополучних сім’ях, і вони, фактично, «стоять у черзі» в інтернати.

Тисячною купюрою
буде зручно давати хабарі

Нова купюра номіналом у 1000 гривень вже видрукувана і чекає офіційної
презентації, яка планується в лютому.
Про це розповіло джерело на банкнотномонетному дворі, інформують «Вісті». На
думку радника голови асоціації українських банків Олексія Куща, нова банкнота дозволить зарахувати Україну до групи
країн з високою інфляцією. «Це лише покаже, що гривня переступила поріг високої інфляції. За кількістю номіналів в обігу оцінюється, наскільки вдало країна бореться з інфляцією. Ми впритул наблизилися до тієї кількості номіналів, яку мають
країни з високим рівнем інфляції», - сказав
Кущ. Експерти зазначають: тисячна купюра може стати улюбленою банкнотою тіньової економіки. Коли європейці обговорювали доцільність 500-єврової купюри,
аргументом проти була корупційна складова. Давати хабар легше великою купюрою.
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Світ
америка змінила правила
видачі віз

Одним із перших рішень нового
президента США Дональда Трампа стало ускладнення процедури отримання іноземцями віз до Штатів. Так, згідно з указом, підписаним 27 січня, особи,
які звертаються за повторним отриманням неімміграційних віз, але термін дії їх
попередніх віз закінчився більше 12 місяців тому, тепер не можуть скористатися
процедурою поновлення візи без особистої співбесіди. Раніше поновлювати візу у
спрощеному режимі можна було протягом
47 місяців після закінчення попередньої,
користуючись поштою. «Апліканти, які не
відповідають усім вимогам процедури поновлення візи поштою, повинні призначати співбесіду для звернення по неіміграційну візу», - зазначено в указі Трампа.

на кіпрі заморозили
рахунки ахметова

9

сованим лише після того, коли про це прямо заявили у Кремлі. Тоді Україні «дозволили прийняти закон «Про тимчасово окуповану територію Криму», зазначила Сироїд.
«Ми тішилися, коли ООН визнала, що Росія
окупувала Крим. Але там нема згадки про
Росію. Лише написано, що відбулась анексія незрозуміло ким і треба поважати територіальну цілісність України. Це абсолютно
«беззубий» документ, який ні про що не говорить. А стосовно Донбасу - нуль. Тому що
Росія не дає», - наголосила віце-спікер.

у китаї продають
чисте повітря в пляшках

У Китаї почали продавати чисте гірське повітря. Про це повідомляє
«Сіньхуа». Повітря набирають у пляшки
об’ємом 7 літрів. Коштує це три долари. У
провінції Шеньсі на північному заході Китаю перші 800 банок розпродали відразу. Збирають повітря у лісопарку Ніндун,
в горах Ціньлін. Там більшу частину року
стоїть дощова і волога погода. Також у Китаї через забруднене повітря дуже популярним товаром стали респіратори. Крім
того, Китай витратить $170 мільйонів на
штучний дощ. Літаки розпилюватимуть
суміш сухого льоду і йодиду срібла. Таку
технологію називають «засівання хмар».

Сан-Франциско - найбільш
бездітний мегаполіс СШа

Окружний суд Нікосії виніс рішення про тимчасове заморожування акцій
українського олігарха Ріната Ахметова
на суму 700 мільйонів доларів. Як повідомляє «In-cyprus», будуть заблоковані рахунки компаній Ахметова, зареєстрованих
на Кіпрі. Загальні статки президента українського футбольного клубу «Шахтар» оцінюються у 17 мільярдів доларів. Згідно з
судовими документами, у 2015 році доходи
групи компаній найбагатшої людини України Ріната Ахметова склали 11,3 мільярда
доларів. Рішення суду про тимчасове заморожування акцій українського мільярдера
було винесено за позовом кіпрської компанії, на основі укладеного з Ахметовим договору купівлі-продажу акцій колишньої державної телекомунікаційної компанії України на суму 886 мільйонів доларів. Між двома сторонами різниця в сумі склала близько 760 мільйонів доларів. Справу також
розглядає Лондонський міжнародний арбітражний суд.

Грузія отримала безвіз із ЄС

Європарламент проголосував за
введення безвізового режиму для громадян Грузії в країнах Євросоюзу. Як передає «Грузія онлайн», за скасування візового режиму для громадян Грузії проголосували 553 депутати Європарламенту із
647. Проти були 66 осіб, а утрималися - 28.
Доповідач Європарламенту з питання скасування Євросоюзом візового режиму для
громадян Грузії Марія Габріель розраховує, що безвіз буде діяти вже до кінця березня. Громадяни Грузії зможуть перебувати в країнах Шенгензони без віз 90 днів
із 180. Згідно із процедурами, після голосування в Європарламенті регуляцію повинна буде формально затвердити Рада
Євросоюзу на рівні міністрів.

росія диктує правила
світові й україні

Російська Федерація керує рішеннями, які приймають у світі та Україні. Про
це сказала віце-спікер українського парламенту Оксана Сироїд в інтерв’ю «Газеті поукраїнськи». «Окупація Донбасу потрібна
була винятково як важіль впливу на прийняття рішень. Росія не хоче визнати окупацію. Тому її не визнає ні світ, ні Україна.
Росія диктує правила усім», - сказала політик. І нагадала, що світ визнав Крим анек-

Дороге житло і освіта змушують
багатьох батьків переїжджати з СанФранциско у невеликі міста штату Каліфорнія, щоб ростити дітей. Тому в
Сан-Франциско проживає менше дітей,
ніж в будь-якому іншому великому місті
США, пише «The New York Times». Усього
13 відсотків населення цього мегаполісу
є молодшим за 18 років. Для порівняння:
у Нью-Йорку цей показник становить 21
відсоток, у Чикаго - 23. У Сан-Франциско
швидко розвиваються і високотехнологічні райони міста, де розташовані офіси і живуть співробітники великих IT-компаній.
Але виглядає так, ніби життя починається у 22 і закінчується після 40 - в цих районах немає дітей і літніх людей. Згідно зі
статистикою, у Сан-Франциско, населення
якого становить близько 865 тисяч осіб,
проживає приблизно однакова кількість
собак і дітей: по 120 тисяч. У багатьох районах міста магазини і центри догляду за
домашніми тваринами більш поширені,
ніж школи та дитячі садки.

меркель знову хоче стати
канцлером німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель стала офіційним кандидатом на
цю ж посаду від партій «Християнськодемократичний союз» (ХДС) і
«Християнсько-соціальний союз» (ХСС).
Про це повідомляє «Reuters». Меркель стала спільним кандидатом у канцлери від
правлячої коаліції ФРН. Вибори у Бундестаг Німеччини відбудуться у вересні. Після цього в країні буде сформовано новий
уряд і обрано канцлера.

Трамп наказав посилено перевіряти всіх, хто прибуває до Штатів

Президент США Дональд Трамп розпорядився посилити перевірку людей, які в’їжджають на територію країни. Про це він написав у своєму Twitter.
«Я доручив агентству з національної безпеки перевіряти людей, що приїжджають
у нашу країну дуже ретельно», - йдеться у
повідомленні. Слід нагадати, Трамп підписав указ про те, що США тимчасово взагалі
не прийматимуть біженців, а біженцям з
Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену
на 90 днів заборонено відвідувати США.
Проте згодом суд тимчасово заблокував дію указу Трампа на всій території США.
Підготувала
Ольга ЧОрна.
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«Будеш нам

Сидячи за кермом, Василь поринув у думки. Пригадав, як уперше прийшов на завод інженером.
Хвилювався, але колектив виявився таким дружним, що молодий спеціаліст відразу став своїм,
і працювалося йому легко. На заводі й долю свою зустрів – щебетливу бухгалтерку Олю. Вони побралися, згодом отримали квартиру, потім купили дачу, авто. І
гроші в сім'ї водились, тому влітку подружжя завжди відпочивало
на морі.
Добре жили Василь з Ольгою,
та діток Господь їм не дав.
…Защеміло чоловікові коло
серця при згадці про дітей – і раптом він побачив у світлі фар тендітну жіночу постать. «І чого було
вириватися з дому в таку погоду, та ще й пішки?» - подумав і,
відчинивши вікно, покликав перехожу. Вона не почула і продовжувала простувати, опираючись
хурделиці. Василь іще кілька разів покликав жінку, посигналив,
але вона не реагувала. Тоді чоло-

вік вийшов і майже сио навіть
ломіць посадив незна- ...Люба знає, щ
йомку до своєї автівки.
у найважчі хвилини не
Вже у салоні побачив,
тя,
можна нарікати на жит
що то була молода дівчина, майже підліток у
бо світ – не без добрих
легенькому пальті й тоди
людей, а Господь завж
ненькій шапочці. Вона
так замерзла, що не мопочує нашу молитву...
гла говорити. «Куди ж
ти йшла, дорогенька, в
ницю тобі привіз, Олю. Ми ж мрітаку негоду? – питав Василь, роз- яли про таку дочку, правда?» - і
тираючи крижані руки своїй по- обняв дівчину. – Оце в дорозі Бог
путниці. – Могла б і замерзну- мені її послав. Отже, вона наша.
ти…» «А мені однаково, - байду- Давай, жінко, будемо вечеряти».
же сказала дівчина. – Я нікому не
Після вечері зігріта й сита
потрібна. В мене немає рідні, я си- Люба лягла в чисте ліжко й відрота, росла в інтернаті. – Не хочу разу міцно заснула. Почувалася в
жити…» І Люба, так звали дівчи- цій хаті надійно, захищеною від
ну, розплакалася. Василь заспоко- ненависного світу, від злих люював її, казав, що ніколи не мож- дей, що так жорстоко повелися з
на впадати у відчай, гнівити Бога, нею.
бо світ не без добрих людей. «Ти
А за дверима сусідньої кімнакажеш, що не маєш рідні, а ми з ти між подружжям кипіла серйоздружиною не маємо дітей. Будеш на розмова. Ольга сумнівалася, чи
нам дочкою», - випалив чоловік. можуть вони прийняти чужу люНе тільки, щоб заспокоїти свою дину в свою сім'ю та врешті здапопутницю, а цілком серйозно. лася на вмовляння чоловіка. Так
Люба всміхнулася: «Нині мало та- Люба стала жити із Зінчуками.
ких, як ви, дядьку. Дякую вам за Вона була доброю дитиною, вдячдобро, за ласкаві слова».
ною, старалася в усьому допома…Ольга здивувалася, коли Ва- гати мамі Ользі і навіть бояласиль привів додому незнайомку ся припустити, що з нею могло б
та ще й з порога заявив: «Поміч- трапитися того страшного вечо-

урделиця в обіймах
вітровію шалено
крутила свої снігові
каруселі так, що світу
білого не було видно. У
довжелезному заторі
опинився Василь Зінчук,
повертаючись додому
з далекого хутора від
батьків. Уже й місто
недалеко, та хтозна
скільки часу ще доведеться
продиратися додому крізь
заметіль.

гніздечко
На майданах чи у клубах,
по всій Україні
Щирі звуки задушевні
й тепле слово линуть.
У серцях вони зродились
зернами любові
І назавше освятились
в ріднім Соколові.

На фото Івана ПШОНЯКА: аматорський ансамбль села Соколів Бучацького району Марія Панькевич, Наталія Дутчак, Наталія Фещак, Ірина Фещак, Тетяна Глухан,
Наталія Довбенко, Іван Крисюк.

Перстень
з бурштином

ків старший від Ромчика. Хлопець був
гарно вихований: добрий, ввічливий,
набожний. Від батька – першого майстра на селі – навчився виконувати
будь-яку роботу: столярував, мурував,
вкладав плитку, робив ремонти на замовлення.
Одного дня Євген
зізнався мамі, що
хоче одружитися з
сусід
дівчиною з сусіднього району, у
домі якої робили
ним життя п’ять років тому. Багаз батьком ремонт.
то добрих слів було сказано про ді-гар
«Юля, справді, гарвчину на кладовищі. Була дуже до-на дівчина, Дарино.
бра, лагідна, товариська. Ніколи
ха
І батьки її – люди ханікому не відмовляла у допомозі,
від
зяйновиті, порядні, відякщо хтось просив. Дуже любила спіразу видно», - підтримав
вати. Сама писала пісні. І так несподівасина Петро.
но обірвалася її пісня, сонечком зайшла
На сватання Дарина новий костюмза горизонт.
чик собі купила, зачіску вклала. Як і на«Іринка була не лише нашим соне- лежить, шампанське, солодощі, торт кучком. Вона за життя ангелом була. Ніби, пила. «Слід ще перстень Юлі купити. Усі
дійсно народжена для Неба», - мовила, тепер так роблять на заручини. Розмір
захлинаючись слізьми, перша вчитель- Юлі – знаю», - мовив Євген.
ка.
Щось гаряче запекло Дарину зі сеСофія довго пролежала у лікарні. редини – такого ж розміру був перстень
Картала себе, що не провела доньку в з бурштином, який вона ось уже чотири
останню путь.
роки ховала на горищі. Не раз сумніва«Змирися. Тобі не можна хвилюва- лася, чи вірно вчинила. Софія, звісно, на
тися. І так стільки сліз пролила. Іринці весілля в інший район не поїде, тож нівже добре. Вона у своїй вічній домівці. Її коли не дізнається про перстень.
оберігає Господь. А тут у тебе ще є РомВона подала синові коробочку з кочик, син. І ти йому дуже потрібна», - за- штовністю. «Яка ж ви передбачлива,
спокоювала сестру Дарина.
мамо. Яка краса!» - Євген ніжно поцілуВона навчилася робити Соні маса- вав матір.
жі, варила на дві хати, поралася на двох
«Може, все ж поїдеш на весілля?» господарках. Дообережно спитабре, що доля пола Дарина сестру,
слала їй Петра: ...Її понівечене тіло важко
заздалегідь знадоброго, співчутючи відповідь.
не
би
як
ти,
ливого чоловіка, було впізна
«Вибач. Ти ж
,
який не буркотів,
знаєш – мені заперстень з бурштином
не дорікав, коли
ся
важає шум, гаякий, на диво, залишив
Дарина затримумір. Болить головалася у сестри.
неушкодженим...
ва і не слухаютьЩе й сам город
ся ноги», - сумно
Софії скопав, завідповіла Соня. У
садив – засіяв разом з Дариною.
день весілля її очі не висихали від сліз.
«І що б я робила без тебе, сестрич- Чому її дитина не дочекалася піти під
ко?» - не раз казала Соня. «Я ж – твоя вінець? Чому не подарувала їй онуків?
рідна сестра, Софійко. Найближча в свіЧерез рік на світ з’явився маленьті людина», - тулилася до худенької, як кий Артемчик. Дарина з Петром не мостеблина, сестри Дарина. Час поступо- гли натішитися онуком, який, як дві
во заліковував рани.
краплі води, був схожим на свого татка.
Євген, син Дарини, був на десять роКоли Артемчик підріс, Юля з Євге-

Життєві сюжети

Серце Дарини обливалося кров’ю,
сльози потоком лилися з очей, коли
«швидка», що прибула на місце трагедії, визнала: Іринці уже нічим допомогти не можуть. Софію поклали у реанімацію з інсультом і Дарина зрозуміла - мусить зібратися з силами, щоб організувати похорон і підтримати сестру. Іринку одягли в біле плаття і вельон. Хтось
підказав, що слід дати їй обручку.
Кілька днів тому Соня зізналася сестрі, що в Іринки є хлопець, її однокурсник. «Он, глянь, яку красу подарував Ірі
на день народження», - Софія дістала
зі шкатулки перстень з бурштином. Іринка, правда, ще його не носить. Жартує, що побачить, як у неї далі з Тарасом
складеться. Аби потім віддавати перстень не прийшлося».
Не знає Дарина, який лихий її підштовхнув, коли, накриваючи дзеркало чорним полотном, побачила цю шкатулку… Тремтячими руками відкрила її,
ніби вперше роздивлялася перстень і…
сховала в кишеню. Хай Бог простить їй,
але навіщо таку цінну річ у землю закопувати? Он, на золоту обручку скільки
грошей пішло! А перстень забере вона.
Хіба не заслужила? Софія у горі і не згадає про нього. А, якщо й спитає, то скаже, мовляв, у домовину Ірині поклала.
Усе село хоронило Іринку. Поховали
її біля батька, який попрощався із зем-

“

“

Д

арина саме поверталася з
ринку, як почула у натовпі
істеричний крик якоїсь
жінки. Їй забракло дихання і
запекло в голові, коли побачила,
що це - її рідна сестра Софія, що
у розпачі тормосила нерухоме
тіло своєї доньки, яку збила
машина. Хтось обливав Соню
водою, хтось подав валідол.

ном вирішили поїхати на море. Синочок часто хворів, тож морське повітря
і водичка пішли б йому на користь. За
два дні до поїздки Юля вирішила поїхати в місто дещо докупити в дорогу. Євген з батьком завершували в сусідів якусь роботу, тож вирішила поїхати
сама, адже вправно володіла кермом.
…Ніхто з перехожих не зауважив,
звідки взявся чорний джип, який, обігнавши попутне авто, на шаленій швидкості врізався в машину Юлі…
Її понівечене тіло важко було впізнати, якби не перстень з бурштином,
який, на диво, залишився неушкодженим.
Мов божевільна, рвала на собі волосся Дарина, припадаючи до домовини, в якій лежала Юля. Вона не могла
простити собі, що подарувала невістці
перстень покійної, і та також трагічно
загинула.
Що це – збіг обставин, чи щось у цьому світі є?
Три роки минуло, як малий Артемко
втратив маму, а Дарина й досі гадає, що
перстень приніс їм нещастя. Як може,
намагається замінити онукові маму. З
тих пір вона боїться піти до сповіді, бо
як у цьому зізнатися священикові?
Через тяжкий гріх життя загнало її
у безвихідь. Іноді Дарині приходить у
голову думка: а що, як відкупити Ірині перстень і заховати його в землю на
її могилі під кущем бузку, який навесні
посадила?
«Напишіть мою історію, - попросила Дарина, миловидна жінка, з якою колись разом відпочивали в санаторії, і
ось недавно зустрілися на ринку в Тернополі. – Хай вона стане пересторогою,
тим, хто обкрадає покійників». На жаль,
такі люди справді є: ще покійник на катафалку, а в хаті вже нишпорить злодій,
шукає, що б цінного поцупити. Та Господь справедливий і карає найболючіше. Тому й терплять за нас діти і онуки.
Раджу Дарині все ж піти до сповіді,
щоб якомога швидше вилізти з душевної багнюки.
«Мабуть, послухаю тебе. Бо тільки тепер збагнула: рано чи пізно доводиться здати звіт свого життя Всемогутньому Господу», - погоджується Дарина.
Марія МАЛІЦЬКА.
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Наш ДЕНЬ

Прости нам
ще раз,
Господи!

Струни серця
ЧОРНІ КОРАЛІ

дочкою…»

Прости нам ще раз, Господи!
Великі, Господи, твої діла,
Бездонне небо, мерехтливі зорі,
Поля безкраї, квіти і трава –
Усе Тобою створено з любові.
За Твоїм словом сонце сходить
І спраглу землю скроплюють дощі.
Біжать річки, плоди
дерева родять
І срібний місяць сяє уночі.
Ти дав нам все. Взамін –
Просив любові один до одного,
До всіх земних створінь.
Дав розум ясний,
мрію в серці, волю,
Усе, що маєм – з Божих повелінь.
Всього себе віддав нам
до краплини
І Сина дав в відкуплення
за всі гріхи й провини.
Не зрозуміли ми. Не оцінили.
Розп’яли.
І мир в душі і на землі не вберегли.
Прости нам ще раз, Господи,
помилуй, збережи,
Й почати все з початку в любові
поможи.
Дай зрозуміти світ
й збагнути ціль життя.
Хай згине всяке зло!
Відродиться добро!
Любов’ю переповняться
людські серця!
Наталя ДУША.
смт Козова.

“

Тривожні нотки

У

дитинстві Марії
снилася війна.
Дітям часто
сниться війна, адже вони
найперші, хто хоче миру.
Воювати хочуть дорослі,
які забули про дітей.

ра, якби не тато Василь.
Спочатку Люба не знала, як
сказати, що вагітна, та Василь
з Ольгою радісно сприйняли
цю новину. А через кілька місяців вже готувалися до хрестин – Люба народила синочка
Петрика. Для Зінчуків маленький внучок став великою потіхою, кликав їх бабусею й дідусем.
За кілька років у їхню родину
прийшла ще одна радість – Люба
вийшла заміж за хлопця, котрий
мешкав у тому ж будинку, що й
вони. Згодом у молодого подружжя знайшлася донечка Даринка.
Зінчуки почувалися щасливими,
мали про кого дбати, ким радіти. І кожен день Люби починався
і закінчувався щирими молитвами з вдячністю Богові, що послав
їй, сироті, затишний дім, добрих
батьків, люблячого чоловіка, здорових і гарних діток.
А ще тепер Люба знає, що навіть у найважчі хвилини не можна нарікати на життя, бо світ – не
без добрих людей, а Господь завжди почує нашу молитву.
Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка Заліщицького району.

Де твій дім,

Маріє?

І ось війна прийшла в її
місто. Так, як приходить ворог, - несподівано й підступно. ка солодко позіхає і тихо мур- нечні вогні, такі ж до болю в
Найжахливіше те, що невідо- коче, згорнувшись клубочком очах яскраві, як і волосся Мамо, де - свої, а де - чужі. Війна на колінах.
рії, спалюють будинки. Біля
розхитує мрії, струшує яблуБезліч цікавих, вичитаних школи, де колись був кіоск
ка, висушує криниці, ламає у книжках історій про відваж- із морозивом, долілиць у каречі й розбиває ритми. Вмить них красивих жінок, на яких люжі крові на холодному астисячі містян опинилися на- хочеться бути схожою. Такі ж фальті лежить жінка, вбита
одинці. Наодинці з невідоміс- елегантні капелюшки, бар- осколком. І при цьому нічотю, наодинці зі смертю, в очі- висті сукні - щоразу милува- го неможливо вдіяти. Не знакуванні вічності. Від тривож- лася собою, одягаючи перед єш: бігти, втікати, кричати до
ного стукоту їхніх сердець дзеркалом мамин одяг і ко- втрати голосу чи залишатися
здригаються стіни будинків. ристуючись її косметикою. на місці?
Морозне повітря знекровлює Згодом зрозуміла: справді, всі
Вулиці воднораз стали безлегені, від нестерпного холо- ролі розібрані, і захотіла бути людними, чужими й тісними.
ду затерпають долоні. Збира- собою. Бажання бути собою - Від німого болю у скронях можючи залишки останньої на- найперша ознака дорослого на вмить збожеволіти. Здаєтьдії, люди зводять очі до неба. життя.
ся, зараз небо розколеться наУ небі клубочиться неспокій…
Місто, в якому вона наро- впіл і придавить своїм безмежНіби картинки з вицві- дилася, виросла, зусібіч об- жям. Минуле, теперішнє і налого діафільму, перед очима стрілюють із невідомості, з віть майбутнє проковтнув дипропливають спогади дитин- самісінького пекла. Безкі- кий абсурд. Хто ти? Де твій дім,
ства. Старенькі автобуМаріє? Важко відповіси, запилені площі, кісти. Як і важко сказати,
оск із морозивом біля ...Місто, в якому вона
чи повернешся ти кошколи. Приємний післись до свого рідного
народилася, виросла,
лясмак солодощів, від
міста. Навіть, якщо так,
із
ть
ю
яких язик забарвлюлю
рі
то воно вже буде зовсім
ст
об
ч
бі
сі
зу
ється в кольори веселіншим…
о
ог
ьк
ін
іс
м
невідомості, з са
ки, і затишне соло доАндрій
щів за запотілими шибОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
кла...
пе
ками. Пухнаста киць-
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Чорні коралі,
як сльози застиглі,
Сумні та рапаті,
дивитись болить.
До всього здається
давно уже звиклі,
Страшна і страждальна,
прощальная мить.
Лежать у гробах,
молоді та красиві,
До них у поклоні
народ весь іде.
Схилились дружини
і матінки сиві Коралі із сліз
на обличчях людей.
Як сльози застиглі,
чорні коралі
Нагадують біль,
що у серці живе.
Здається, весь смуток
собі позбирали,
Та колір червоний
щось вносить нове.
Олександра КАРА.
м. Тернопіль.
(На фото: коралі відомої
львівської майстрині
Ірини Кисіль-Берко,
присвячені полеглим
українським Героям).
* * *
Недоспаний світанок у бинтах,
Прикритий заволоками-димами.
І вирвами чадить оглухлий шлях,
Де впав боєць.
(А ще не знає мама…)
Китайкою суворість на лиці,
Заполиніли очі карі-карі.
Ще підповзуть, як паморозь, бійці:
Не лишать на поталу, на покару…
Розкрилений лежить,
неначе хрест,
Між зболеними Заходом
та Сходом.
Вже потім – пам’ять, біль,
сльоза, протест…
Він ще не став ні славним,
ні народним.
Намолено схилились небеса,
На вітрі голосила тихо вітка.
Відчаєнів... Нічого не сказав.
Земля вкраїнська в кулаку –
за свідка.
Володимир КРАВЧУК.
м. Збараж
* * *
Під ранок наїжачились сніги:
Злякати хочуть
деренчливим скрипом,
Вросли крижини гострі
в береги.
Льодове скло з молочним
колоритом
Міцне, як сталь,
полосками розшите,
Під товщу заховало
синь глибин.
Ясніє сонце, як ліхтар
відмитий,
Малює іскри в плетиві сніжин.
Марія ГУМЕНЮК.
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джима – найкраща
спортсменка січня

З

Українські нагороди Універсіади

а підсумками спортивного січня
Національний олімпійський
комітет визнав чемпіонку
Європи з біатлону Юлію Джиму
найкращою спортсменкою місяця.
Найкращим тренером січня став
старший тренер жіночої біатлонної
команди України Урош Велепец.
Високого визнання НОК олімпійська чемпіонка удостоєна завдяки блискучому виступу на європейській першості в польському Душники-Здруй, де вона виборола повний комплект нагород. У спринтерській
гонці Юлія не залишила жодного шансу своїм суперницям й посіла найвищу сходинку
п'єдесталу пошани. У гонці переслідування
вона принесла нашій збірній «срібло», а у змішаній естафеті разом з колегами по команді:
Анастасією Меркушиною, Олександром Жирним та Русланом Ткаленком посіла третє місце.

Після бронзової нагороди в індивідуальній гонці українська біатлоністка Надія Бєлкіна стала золотою призеркою Всесвітньої зимової Універсіади,
що проходить у Казахстані.
До останнього претендувала на медалі і Яна Бондар,
утім, вона не змогла закрити чотири мішені на останньому вогневому рубежі,
фінішувавши четвертою.
"Срібло" та "бронза" дісталися спортсменками з Росії.
«Золото» Надії у гонці
переслідування стало першим для нашої студентської збірної на змаганнях в Алмати. А вже наступного
дня Олександра Назарова та Максим Нікітін повторили
тріумф біатлоністки, ставши чемпіонами зимової Універсіади-2017 у спортивних танцях на льоду. Наші фігуристи
були кращими як у короткій, так і у довільній програмах.
Для дворазових чемпіонів України Олександри Назарової і Максима Нікітіна це друга нагорода великих міжнародних змагань: у 2015 році вони стали бронзовими

арена
23 лютого УЄФА винесе рішення
щодо дисциплінарного провадження за безлади на матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів «Динамо»
– «Бешикташ», який відбувся 6 грудня
2016 року на НСК «Олімпійський».
Клуб «Динамо» обвинувачують у
недостатній організації безпеки матчу, зокрема, у відсутності необхідного
розділення секторів для фанатів киян
і «Бешикташа». Також «Динамо» може
бути покаране за використання своїми фанатами піротехніки та заворушення на трибунах стадіону. Нагадаємо, що матч «Динамо» – «Бешикташ»
завершився розгромом турків з рахунком 6:0.

Європейська спілка футбольних
Асоціацій (УЄФА) оголосила, що десять клубів України отримають від
неї грошову компенсацію за участь
гравців у матчах національних збірних у відбірковій та фінальній частинах Чемпіонату Європи-2016. Усього наші клуби отримають 3 729 095,83
євро. Найбільші суми преміальних дістануться «Шахтарю» - 1 260 207,7 та
«Динамо» -1 253 797,96 євро.
Загалом, усі європейські клуби, чиї виконавці були задіяні своїми збірними у Євро-2016, отримають
приблизно 150 млн. євро фінансової
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компенсації від УЄФА.

призерами Чемпіонату світу серед юніорів.
Доречно зазначити, що у складі студентської збірної
України виступають четверо тернополян. Це сноубордисти: Таня Копчак (Тернопільський національний економічний університет), Тарас Бігус (Львівський державний
університет фізичної культури) та фристайлісти – Олег
Масира (Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя) і Андрій Лебедик (Тернопільський
національний економічний університет). Усі вони - вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи «Екстрім» міської ради та обласної школи вищої спортивної майстерності.
Участь у змаганнях Універсіади беруть також представники інших зимових видів спорту з Тернопілля. Це
- Віктор Пасічник, який виступатиме у лижному двоборстві, та біатлоністка Марія Кручова. Обоє спортсменів
представляють Тернопільський національний економічний університет.
Додамо, що попередньо до складу української збірної також входили і наші провідні біатлоністи - студенти
ТНЕУ та ТНПУ ім. В.Гнатюка: Анастасія Меркушина, Дмитро Підручний, Андрій Підгрушний та Роман Бригадир,
але через участь у Чемпіонатах Європи та світу вони не
можуть поборотися за нагороди зимової Універсіади.

єв здобув 7 нагород. Олег переміг у ба- завершив унічию. Він - чемпіон світу за
гатоборстві, а також у вправах на коні, версією WBA.
УЄФА опублікувала календар кільцях, брусах та в опорному стрибку.
зимово-весняного етапу поточно- На перекладині наш спортсмен покаго розіграшу Ліги Європи, учасником зав другий результат, а у вільних впраякого є і донецький «Шахтар». Відтак, вах - третій.
уже 16 лютого гірняки поновлять виступи в турнірі матчем в іспанському
Українці не поїдуть на Всесвітні
місті Віго.
зимові військові ігри, які відбудуться в Сочі 22-28 лютого.
Офіційний сайт УЄФА опублікуПро це заявив начальник центральвав таблицю, в якій у статистично ного спортивного клубу російської арпідсумовано виступи клубів за понад мії Михайло Баришев. За його словами,
60-річну історію Ліги (раніше Кубка) на ці змагання до Росії "їде вся ЗахідФанати іспанського "Райо Вальєчемпіонів. У верхній половині цього ре- на Європа", Китай і багато інших кра- кано", де на правах оренди мав вистуєстру знайшлося місце і двом україн- їн, проте загальна кількість команд, на- пати нападник збірної України Роман
ським ФК: «Динамо» посіло 11 сходин- звана ним, не перевищує й двадцяти.
Зозуля, звинуватили українця у нацизку, «Шахтар» - 31.
Зимові Всесвітні військові ігри мі за Герб України на його футболці.
- мультиспортивні змагання серед
«Мій приїзд до Іспанії супроводжуЗ 9 по 19 лютого в австрійському спортсменів-військовослужбовців, які вало непорозуміння з журналістами,
Хохфільцені відбудеться світова пер- відбуваються раз на чотири роки. У які дуже мало що знають про мою крашість з біатлону.
Сочі буде розіграно 44 комплекти на- їну та мою кар'єру, - написав футболіст.
Збірна України вже визначилася зі город в особистих і командних змаган- - Я прилетів у аеропорт Севільї у футскладом. До команди потрапили наші нях.
болці з Гербом України, а згодом журолімпійські чемпіонки: Юлія Джима,
наліст повідомив, що я був одягнений
Олена Підгрушна та Валентина Семеу футболку якоїсь парамілітарної груренко, а також бронзовий призер мипи». Уже пізніше з’ясувалося, що сканнулорічного Чемпіонату світу, володал з безпідставними звинуваченнядар Малого кришталевого Глобуса Серми українського патріота роздмухувагій Семенов. Програму змагань світоли проросійські вболівальники «Райо
вої першості-2017 відкриє змішана есВальєкано». Натомість на захист Роматафета.
на Зозулі стали і гравці та тренери коПовний склад збірної України виманди, і навіть політики та функціонеглядає так: жінки - Юлія Джима, Олери міжнародних спортивних організана Підгрушна, Валентина Семеренко,
цій.
Анастасія Меркушина, Ірина ВарвиЙмовірно, наступним суперником
Нападник збірної України перейшов
нець. Чоловіки: Сергій Семенов, Дми- українського чемпіона світу з боксу до «Бетису» з «Дніпра» влітку минулотро Підручний, Артем Прима, Володи- Василя Ломаченка стане американ- го року, проте поки що не став осномир Сємаков, Олександр Жирний.
ський боксер Джейсон Соса. За попере- вним гравцем команди. Для того, щоб
дніми даними, цей поєдинок має відбу- отримати більше ігрової практики, РоНа першому для себе старті після тися 8 квітня у США. Джейсон Соса про- ман домовився про оренду до клубу
Ігор-2016 олімпійський чемпіон зі вів на професійному рингу 25 боїв, з «Райо Вальєкано». Як бачимо, тут його
спортивної гімнастики Олег Верня- них у 20 здобув перемогу, 1 програв, 4 не чекали…

Ïодорожóºмо світом
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К

ожен, хто іде
у похід, має з
собою наплічник
- так і в житті ми
йдемо з віртуальними
наплічниками, у які
складаємо досвід, спогади
і мрії. У наплічнику
тернополянки Орести
Дешевої було ціле
життя – навчання у виші,
кохання, створення сім’ї,
народження доньки,
захист магістерської
роботи в економічному
університеті - і розворот
на 180 градусів.
- Все, що не робиться до 30ти, обов’язково робиться після, - говорить вона. - Зміни іноді
приходять у життя, ніби світло
ввечері у кімнату - раз і вмикається. Але треба зробити зусилля – хотіти те світло ввімкнути і
встати з ліжка.
Одна з улюблених фраз
Орести - перестань скаржитися на весь світ, хочеш бути щасливим - будеш. Вона не тільки їх
говорить, вона це робить. Після
розлучення повернула собі своє
прізвище, поміняла колір волосся і вперше пішла в гори, які бачила до того тільки на фото.

Як тернополянка почала
мандрувати та змінила своє життя

Вперше в гори з валізою
і в босоніжках

Своє перше сходження Ореста вирішила здійснити у День
Незалежності України, піднявшись на Говерлу. Керівник групи
з великим здивуванням спостерігав за учасницею походу, яка
приїхала підкорювати гори з великою валізою на коліщатках, у
яку був спакований важчезний
намет, та в босоніжках на підборах. Майже незнайомі їй люди
швидко знайшли і наплічник, і в
що перевзути туристку. З таким
реманентом Ореста почала змінювати своє життя.
- Пригадую, як іду з важким наплічником, плечі "відвалюються", ноги вщент стерті, дихання збивається. І тільки одна думка переслідує: "Наві-

що я тут? Більше ніколи!". Поки
йшла, сотні разів питала себе
одне й те ж – чи тішить мене
краса гір, хмар настільки, щоб
терпіти всі ці муки? Це була нескінченна внутрішня боротьба з
собою, - розповідає Ореста.
Вже невдовзі після першого походу вона зрозуміла, що
їй знову хочеться в мандри. Кожен похід, каже тернополянка, викликає потік неймовірних
емоцій, які неможливо забути. І
що більші труднощі доводиться відчувати, тим сильніші та

коли потрібно набратися сил і
терпіння, я беру наплічник і кудись мандрую на вихідні, - каже
Ореста. - А як було надзвичайно,
коли витягнула своїх колег на
Чорногірський хребет. Чорногора – містична і дивовижна частина Українських Карпат, місце,
де хмари зустрічаються із землею, а непокірні вітри співають
свої пісні, змінюючи щокілька
годин настрій погоді. Це місце,
де гуцули, як і сотні років тому,
випасають на полонинах своїх овець, виграючи на дримбі, а
літній цвіт червоної рути навіває романтику. Саме тут можна
назавжди залишити своє серце
поміж гір, неприступних скель,
зелених пасовиськ та місцевих
легенд, щоб щоразу повертатись знову і знов.

«у дорозі
коли потрібні сили все інакше»
яскравіші враження.

Тепер походи для неї - найкраще заняття в світі. Ореста
працює головним бухгалтером
в Тернопільському обласному
центрі з гідрометеорології. Мандрівка - це в першу чергу зміна
середовища, декорацій, розповідає вона.
- Творча особистість знайде
для себе щось цікаве в будь-якій
професії. Нетворчих професій не
існує, є просто нетворчі люди. А

Наплічник у походах - надійний друг Орести. Міряє разом
з нею кілометр за кілометром
гори, долини, річки. Перебрався
за кордон. Побував у Швеції, Чехії, Туреччині, Австрії, Угорщині,
Латвії, Польських Татрах.
- Кожна мандрівка особлива, цікава і різноманітна, - каже
Ореста. - Не можу виділити
одну. Татри гарні по-своєму, Лікійська стежка - зовсім інші, азі-

атські враження, Скандинавський півострів, Швеція - взагалі країна ельфів і казок. А наші
Карпати - поза конкуренцією.
Кожна подорож починається з
хвилюючого очікування чогось
нового, а закінчується п'янким
післясмаком, який складно передати за допомогою слів.
Ореста розповідає, що її часто запитують: "Що ти знайшла
в походах", "А чи не твердо спати?", "Рюкзак не важкий?", "А як
же гігієна?". Таких питань - безліч.
- Багато людей не усвідомлюють: те, що в місті здається найнеобхіднішим, в походах
просто втрачає сенс, - відповідає вона. - Адже те, що ви отримаєте, у багато разів компенсує будь-які незручності. Спати
в наметі в теплому спальнику
набагато приємніше і зручніше,
ніж вдома в ліжку. А наплічник
не такий вже і важкий, вмиватися в річці набагато приємніше,
ніж з умивальника - вода чистіша і свіжа.
У дорозі все інакше. Там ми
заряджаємося енергією, отримуємо нові емоції, долаємо себе,
знаходимо нових друзів, каже
Ореста.
Перший ранок цього року
вона зустріла на головній вершині України. Який схід сонця
побачила з Говерли?
- Надзвичайний! - відповідає. - Адже омріяний.
Олена МУДРА.
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Поки на вулиці – сніг і мороз і всі ми з нетерпінням чекаємо весни,
варто потішити себе і рідних чимось смачненьким. Пропонуємо
вам солодку добірку рецептів булочок та пиріжків, які неодмінно
сподобаються вашим близьким.

Булочки з шоколадом
та заварним кремом

ПОТРІБНО: для тіста - 2 ч. л. сухих
дріжджів, 500 г борошна, 50 г цукру, 1 1/2
ч. л. солі, 5 яєць, 350 г м'якого вершкового масла
ДЛЯ КРЕМУ: 250 мл. молока, 3 жовтка, 50 г цукру, 2 ст. л. крохмалю, 1 ч. л. ванільного екстракту.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 120 г чорного шоколаду нарізаного маленькими шматочками, 1 яйце для покриття булочок.
ПРИГОТУВАННЯ: змішати дріжджі
з кількома ложками теплої води та щіпкою цукру і дати постояти 10-15 хвилин.
В миску просіяти борошно, додати дріжджі, цукор, сіль і 3 яйця. Змішати інгредієнти, поступово додати ще 2 яйця. Місити тісто впродовж 10 хвилин, поки воно
не стане м'яким та еластичним. Поступово додавати м'яке вершкове масло (по
2 столові ложки). Масло додавати тільки після того, як попередня порція масла
змішалася з тістом.
Накрити миску плівкою і поставити в
тепле місце на 1 1/5 години, поки тісто
не збільшиться в об'ємі вдвічі. Обім`яти
тісто, яке підійшло, та поставити в холодильник на ніч.
Для приготування крему закип'ятити
молоко. Яєчні жовтки збити з цукром,
змішати з крохмалем, постійно помішуючи, влити в гаряче молоко.
Перелити в сотейник і варити на середньому вогні близько двох хвилин, постійно помішуючи (крем повинен загуснути). Зняти з вогню, додати ванільний
екстракт і перекласти в миску. Накрити
плівкою та поставити в холодильник мінімально на 1 годину (можна на ніч).
Розкачати тісто на злегка присипаній
борошном поверхні у формі прямокутника, розміром приблизно 30 на 45 см., товщиною 1/2 см. Холодним кремом покрити поверхню тіста. Зверху на крем посипати шматочки шоколаду. Скласти короткі сторони прямокутника так, щоб
вони зустрілися в центрі. Шов притиснути ребром долоні. Розрізати по шву на
дві частини. Кожну половину розрізати
на 12 шматочків (булочок).
Деко застелити папером для випічки і розмістити булочки на відстані 2 см.
одну від одної, накрити плівкою і залишити ще на годину. Розігріти духовку до
190 г. Змастити булочки збитим яйцем.
Випікати до золотистого кольору при-

близно 15-20 хвилин. Охолодити на решітці.

Булочки «крем де парижєн»

ПОТРІБНО: для тіста - 3 скл. борошна, 150 мл молока, 4 ст. л. цукру, 1 яйце,
50 мл. води, 40 г вершкового масла, 1 ч. л.
цедри лимона, 0,3ч. л. солі, ванілін.
ДЛЯ КРЕМУ: 350 мл молока, 4 ст. л.
цукру, 2 ст. л. крохмалю, 2 жовтки, 40 г
вершкового масла, 1 ст. л. лимонного
соку, 1 ч. л. цедри лимона, ванілін.
Для булочок: жовтки для змащування, цукрова пудра для посипання.
Приготування: для тіста дріжджі розвести в теплій воді. Змішати борошно,
сіль, ванілін і цукор. Яйця збити виделкою і з`єднати з молоком. В сухі інгредієнти поступово ввести розведені дріжджі і збите яйце. Замісити тісто, додати
розтоплене вершкове масло та терту цедру. Вимісити тісто, перекласти в миску,
накрити рушником та поставити в тепле
місце на півгодини. Тісто, яке підійшло,
обім`яти, розділити на 16 частин. Кожну частину розкачати овалом, довжиною в 15 см. На краєчок покласти крем.
Закрити його тістом і з`єднати краєчки.
Іншу частину тіста розрізати на 18 смужок. Обгорнути їх навколо булочки. Те ж
саме зробити з рештою тіста і крему. Булочки покласти на деко, змащене рослинною олією. Змастити жовтком, поставити в тепло на 30 хв.
Випікати при 160-180 градусах 15-20
хвилин. Булочки посипати цукровою пудрою.
КРЕМ: крохмаль розвести в молоці,
додати жовтки, цукор, ванілін, терту цедру лимона та поставити на невеликий
вогонь. Варити до загустіння, постійно
помішуючи. Остудити. Додати вершкове
масло, сік лимона і збити.

Гарбузові булочки
з корицею

ПОТРІБНО: 245 г готового гарбузового пюре (запекти гарбуз в духовці або
відварити на пару), 2 великих яйця, 58 г
води, 58 г м'якого вершкового масла, 490
г борошна, 10 г свіжих дріжджів, 45 г цукру, 0.5 ч. л. солі, 1 ч. л. кориці, 0.5 ч. л. меленого імбиру, 0.25 ч. л. меленої гвоздики, вершкове масло для змащування тіста.
НАЧИНКА З КОРИЦІ: 1 ст. л. кориці в
порошку, 120 г цукру (бажано коричневого), родзинки, сушена журавлина - за
бажанням.

ГЛАЗУР: 115 г цукрової пудри, 2-3 ст.
л. гарячої води або молока, форма для випічки 22.5 х 22.5см.
Приготування: замісити тісто : змішати всі інгредієнти для тіста і замісити м'яке еластичне тісто. Викласти у
змащену маслом миску, накрити плівкою або рушничком і дати йому підійти
години півтори або поки тісто не збільшиться в розмірі майже вдвічі. Сформувати булочки - розкачати тісто в прямокутник 55 cм на 35 см . Змастити розтопленим вершковим маслом. Залишаючи краї, посипати сумішшю з кориці і цукру по всьому прямокутнику. При бажанні можна додати родзинки або журавлину. Починаючи знизу вгору, закрутити
рулет, досить щільно. Намагайтеся це робити тільки кінчиками пальців. Защипнути кінці. Розрізати на шматочки шириною 2.5-3 см. Викласти у змащену маслом жароміцну форму, залишаючи між
булочками небагато місця. Дати підійти
майже вдвічі хвилин 30 або близько години при кімнатній температурі. Булочки повинні бути м'якими, пухкими і пружинити при натисканні. Поки булочки
підходять вдруге, розігріти духовку до
190 градусів . Випікати булочки хвилин
25-30 поки вони не набудуть золотистого кольору. Вийняти з духовки, дати постояти хвилин 5 , потім перевернути і
остудити. Після цього викласти у форму і
полити глазур'ю. Для глазурі треба просіяти цукрову пудру у велику миску, по одній столовій ложці підливати воду (молоко) змішувати, щоб отримати однорідну глазур. Можна додати трохи лимонного соку.

Булочки «Осине гніздо»

ПОТРІБНО: 300 г борошно, 20 г дріжджів, 4 жовтки, 100 г цукру, 1/2 скл. молока, 100 г маргарину, ванільний цукор,
1 ст. л. масла.
НАЧИНКА:100 г посічених горіхів,
100 г родзинок, 100 г цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: просіяне борошно посікти з маргарином. Додати дріжджі, розведені у теплому молоці, жовтки, розтерті з цукром і ваніліном. Замісити тісто і поставити, щоб підійшло. Потім
розкачати корж, як на вареники, змастити розтопленим маслом, посипати сумішшю посічених горіхів, цукру і родзинок. Скрутити в рулет, порізати кусочками завдовжки 8-10 см і викласти на змащений жиром лист. Дати підійти. Пекти в
гарячій духовці (200 градусів) протягом
15-20 хв. Спечені булочки можна посипати цукровою пудрою.

Сметанники

ПОТРІБНО:
ДЛЯ ТІСТА: 1 пакетик сухих дріжджів, 1 склянка молока, 3 яйця, 150 г цукру, 150 г масла або маргарину, дрібка
солі, ванільний цукор, борошно
ДЛЯ СМЕТАННОЇ НАЧИНКИ: 450 г

сметани не менше 25% жирності, 4 ст. л.
топленого вершкового масла, 2 ст. л. цукру, 4 ст. л. борошна, 2 білки (жовтки залишити для змащування).
ПРИГОТУВАННЯ: дріжджі змішати з
1 ч. л. цукру та 2/3 скл. борошна, залити
теплим молоком, розмішати і залишити
на 10-15 хв., щоб опара підійшла
Тим часом злегка збити яйця з цукром, змішати з топленим маслом і
опарою, додати дрібку солі і замісити м’яке, еластичне тісто. Залишити в
теплому місці, щоб підкисло, на годину. Готове тісто поділити на 20 частин і
сформувати кульки. Викласти їх на змащене деко. Залишити на 15-20 хв. для
підйому.
Приготувати начинку - білки легенько збити з цукром, додати сметану, топлене масло, борошно і все добре змішати. В кульках зробити посередині заглиблення (можна денцем чарочки), змастити жовтками і викласти начинку. Випікати 30-40 хв.

равлики

ПОТРІБНО: 2-3 скл. борошна, 1 скл.
молока, 1 дес. ложка дріжджів, 100 г масла чи маргарину, 2 яйця, 2 ст. л. цукру,
дрібка солі, цукор ванільний.
ПРИГОТУВАННЯ: в склянці теплого молока розвести 1 десертну ложку сухих дріжджів. В мисці з`єднати борошно
(спочатку краще насипати 2 скл., а тоді
поступово підсипати скільки треба), цукор, м`яке масло, яйця та все ін. Долити
молоко з дріжджами та замісити м`яке
тісто. Залишити на 1 год, щоб підійшло.
А тим часом готуємо начинки:
Пудингова - заварити 1 пачку пудинга у 350-400 мл. води Залишити суміш,
щоб вистигла.
Горіхова - збити 1 білок (жовток лишити на змащування), подрібнити горіхи - 3-4 жмені. Перемішати із 2 ст. л. цукру. Коли тісто підійде, поділити його на
2 частини. Розкачати одну частину прямокутником, намастити пудингом і загорнути рулетиком. Нарізати його на
шматочки, заліпити з одного боку краї
тіста – зробити денце і викладати на змащене деко. Те ж саме робити з горіховою
начинкою. Лишити на 15-20 хв., щоб підійшло. Змастити жовтком і випікати 2025 хв. при 180 градусах.
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Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного кольору, випуск – 2013 року, пробіг – 13 тисяч кілометрів, у дуже хорошому стані.
Телефон: (096) 612-06-76, (067) 43648-15.
--------------------------Ділянку під забудову 14,7 га, 650 метрів від центральної дороги (с. Біла Тернопільського району, вул. Дорошенка);
Дачу у с. Біла Тернопільського району (на виїзді з Білої в Плотичу з правого
боку другий ряд), 6 сотих. Телефонувати: 0972951366.

Пропоную

Усі види ремонтних робіт: малярні та
штукатурні, євроремонт, будівельні роботи. Помірні ціни.
Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.
--------------------------Виконання декоративних робіт. Авторське декорування та індивідуальний
взірець для погодження фактури і кольору. Досвід роботи. Гнучкі ціни.
Безкоштовна консультація.
Інформація за тел. (067) 98-58829.

Наш День

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

Вважати недійсним
Втрачений атестат про повну загальну
середню освіту 12 АД № 893640, виданий
Тернопільською спеціалізованою школою
І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов 01 червня 2013 року на
ім'я Шейбсака Юрія Володимировича.

Украiнськi
жарти
.

- Чули, Путін заявив, що, за різними оцінками, на боці ІДІЛ воюють від п’яти до семи
тисяч росіян?
- Чому ж дивуватися? Адже контрольний пакет акцій в АТ «Ісламська держава»
належить Кремлю.
  
Ідеальний президент України з точки
зору «Фейсбук»: молодий, але досвідчений;
умілий менеджер, хоч і бідний, як церковна миша; вміє господарювати, але немає ні
кола, ні двора; багато дітей і всі у вишиванках; закінчив Оксфорд, Кембрідж і Гарвард з
класу трембіти; додому добирався на маршрутці. До приходу в політику встиг попрацювати диверсантом на Липецькій фабриці.
  
- Чому Галицький райсуд Львова відмовився заарештовувати колегу - суддю
Солом’янського суду Києва, спійману на хабарі у 600 тисяч гривень?
- Тому, що сума, менша мільйона, для
суддів - кишенькова дрібниця, - мотивували
своє рішення «служителі Феміди».
  
- Чого ж це Трамп так не любить іммігрантів?
- Мабуть, тому, що обидві його дружини
- іммігрантки.
  
- Куме, чули, що глава «Нафтогазу» Коболєв отримує в місяць більше двох мільйонів
зарплати?
- Що ж він таке робить?
- Нулі в платіжки за комуналку дописує.
  
У Держдумі готують законопроект, згідно з яким громадяни колишнього СРСР зможуть отримувати аналог американської
«грін-карти» - так звану «карту росіянина». Московити пропонують її розвозити на
танках і «Градах» для підтримки родинних,
мовних та інших цінностей народу Росії за
кордоном.

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна
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Â³òàºìî!

Свого духовного наставника, священика церкви Святої Покрови с. Лози
Збаразького району,

Â³òàºìî!

Дорогого чоловіка, турботливого батька, люблячого дідуся

9 лютого відзначає
День народження

Володимира Євгеновича
Кравчука

отця Олега Кухарука
з Днем народження!

Низький уклін Вам, всечесний отче, за невтомну
сумлінну працю на Христовій ниві. Бажаємо Вам міцного здоров’я, Божих ласк і благословення, опіки Пресвятої Богородиці для Вас і Вашої родини.

Щаслива мати, що такого сина народила
І на життєвий шлях благословила.
До нас прийшли Ви настоятелем у храм,
За це ми вдячні Господу і Вам.
Нехай Господь кріпить Вас –
Ми його благаєм,
Бо ж віра – найдорожче, що ми маєм.
Ми вдячні Вам за працю й простоту,
За Ваше щире серце й доброту.
Ви – наш настоятель і наш рятівник,
І кожен до Вас, як до рідного, звик.
Тож, дай Вам, Боже, сили від світу,
І служити нам многії літа!
Щоб в мить надвечір’я і досвітку час
Ангел-охоронець навідував Вас.
Нехай легкою буде дорога,
Якою провадите всіх нас до Бога!
З повагою і вдячністю – громада села,
церковний хор, колектив сільської ради.

Роман Прокопець

із с. Великі Кусківці
Лановецького району.

з с. Великі Вікнини
Збаразького району

з 65-річчям,
яке він святкуватиме 10 лютого.

Вже ювілей зозуля накувала,
Біжать, біжать невпинно так роки.
Прийшла пора, хвилина та настала –
Зі святом Вас вітаєм залюбки.
Бажаєм ми терпіння Вам земного,
Щасливі будьте, вся Ваша рідня,
Погожих днів, дощу Вам золотого,
Щоб настрій гарний мали Ви щодня.
Усе було в житті, усе ще буде,
Ще зацвітуть в полях не раз жита,
Ще заспівають ніжно соловейки –
Дорога Ваша славна й непроста.
Тож хай не болять Вас натруджені руки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!
З любов’ю – дружина Любов, дочка Ірина,
син Микола з далекої Англії, син Анатолій,
невістка Галина, онуки Саша, Юра та Сергій.

Дорогу маму, ласкаву бабусю,
добру, щиру людину

Â³òàþ!

Зою Уліянівну Дубову

із с. Вікнини на Збаражчині

з 80-річним ювілеєм,
який вона відсвяткувала 6 лютого!

Назара Неізвесного

з с. Хотовиця Кременецького району
з Днем народження,
який він святкував 28 січня!

Найперше – зичу я здоров’я,
Щоб Бог щоденно дарував,
Щоб у своїй опіці добрій
Щомиті, щосекунди мав.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов.
Роби добро, а зла – ніде нікому.
Й куди б не пролягав Твій путь,
Не забувай, Назаре, рідного дому!
Ти добре знаєш – тут на Тебе ждуть.
З повагою і любов’ю – мама.

Â³òàºìî!

Чудову людину,
високопрофесійного лікаря,
завідуючого травматологічним
відділенням Зборівської ЦРЛ

Зіновія Володимировича
Парація
з ювілеєм!

Â³òàºìî!

Дорогого синочка

Твої роки, як росиночки чисті,
Гори досвітні в ранковім намисті,
Як квітка, що має іще зацвісти,
Сад молодий, який починає рости.
Тож вітаємо щиро із великим святом,
Здоров'я бажаємо й радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба,
І троянда перша зацвіте для Тебе.
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає.
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Дорогий синочку, будь завжди щасливий!
З любов'ю – мама, тато, брат Богдан,
брат Андрій з сім'єю, баба Ліда.

А роки відлітають у вирій,
Та, на жаль, не вертають назад,
Лише час, як хмариночки сиві,
Наче долі заквітчаний сад.
І хоч осінь стоїть на порозі,
Та все ж - це пора золота,
Від щирого серця бажаєм
Мудрості, сили, спокою й добра!
Хай сонечко щедро Вам світить в віконце,
А лихо усяке повз дім проліта,
Здоров’я міцного і Божої ласки
Сьогодні ми зичим на довгі літа!
Хай доля дарує ще довгого віку,
Радості, щастя, достатку – без ліку!
З повагою і любов’ю - син Володимир, невістка Тетяна, дочка Оксана, зять Василь, онуки Ігор, Міша і
Катя, брати з сім’ями, сестра Пелагія і швагро Іван.

У час ювілею, таку пору чудову,
Вітаємо Вас знову і знову.
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
На Ваших дорогах хай стеляться трави,
Як символ багатства, доріжка до слави.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років чудової долі.
Хай святом приходять в оселю літа,
Хай буде із Вами молитва свята!
З повагою – друзі.
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ГОрОСкОП
З 8 по 14 лютого
Овен

Ви будете повністю залежними від думки та оцінки оточуючих. Колеги вплинуть на ваші
особисті цілі, саме тому варто
прислухатися тільки до думки
дійсно близьких для вас людей.

Телець

У вас з’явиться більше вільного часу, але ви не будете відчувати себе самотньо. У стосунках з оточуючими краще йти на
компроміс.

Натхненню, що дарує крила,
І теплим, лагідним словам!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сипляться Тобі, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І Господь дарує многа гарних літ.

Близнюки

При вирішенні конфліктних
ситуацій не слід бути занадто
категоричними, варто уникати
спірних ситуацій. Можливе просування в кар’єрi.

Рак

Працюйте над дипломатичними здібностями - вони знадобляться для реалізації проектів
та ідей. Замість того, щоб намагатися обійти закон, краще відкрито заявити про свої вимоги.

Лев

Довірливі стосунки допоможуть краще пізнати вашу близьку людину. З натхненням беріть-

Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель буде все з Тобою,
Хай в житті Твоїм Він кожну мить
Обдарує ласкою святою!

З любов’ю – тато Василь, мама
Ольга, брати Григорій і Василь,
донечка Софійка.

ся за втілення своїх планів і мрій.

Діва

Вам необхідно отримати на
роботі нові угоди для гарантії
свого фінансового благополуччя. У вас з’явиться шанс придбати щось дуже важливе для облаштування оселi.

Терези

Якщо у вас труднощi в особистому житті, постарайтеся все
зважити і обдумати у більш спокійній обстановці. І тоді партнер
відкриє вам свої думки і почуття.

Скорпіон

Можливі пристрасні та лег-

Богдана Васильовича Гомзяка,
Андрія Васильовича Кусеня
з Днем народження!

Доброго, чуйного сина і брата Тараса Васильовича Трачука
із с. Котюжини Збаразького району з 25-річчям, яке він відсвяткував 4 лютого!
Чудова дата – вік прекрасний,
Щоб відчувати дар життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати ніжні почуття!
Щоби душа завжди раділа
Усмішкам, сонцю, небесам,
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Колектив Козівського районного
сектору та 18 державної
пожежно-рятувальної частини УДСНС
України у Тернопільській області
вітає своїх працівників –
іменинників лютого, а саме:

Хай стелиться гарна життєва дорога,
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Опіки і ласки від Господа Бога,
Будьте щасливі й на добро багаті.
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!

коважні любовні інтриги. Буде
складно розібратися і прийняти правильне рішення, але
в результаті у вас з’явиться
шанс знайти достойного партнера.

Стрілець

Поліпшення
фiнансових
справ та отримання прибуткiв
повністю залежатиме від зовнішніх факторів, колег і начальства.
Тому вам доведеться докласти
багато зусиль і розробити стратегію для подальших дій.

Козеріг

У коханні варто прислухатися до внутрішнього голосу. Якщо

ви ще самотні, довіртеся інтуїції, тодi з’явиться шанс зустріти
другу свою половинку.

Водолій

Ви більше спілкуватиметеся і взаємодіятимете з людьми, зміцнюючи своє становище
в суспільстві. Відчуєте себе потрібними і корисними.

Риби

Можливо, ви зрозумієте, що
рухаєтеся в неправильному напрямку, i невiдомо, куди це може
привести. Пам’ятайте про приховані страхи. Не дозволяйте
суб’єктивним думкам опанувати вами.

