Тернопільські лікарі з допомогою плазми крові
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«Люди втомилися від війни.
Але чому не втомлюються ті,

хто зараз
на Сході?»

Демобілізований боєць
81-ї аеромобільної
бригади Валентин
Стадницький розповів
"Нашому ДНЮ", чому війна
не схожа на кіно, і що
3
армія досі потребує тилу. стор.
Погода в
Тернополі
й області

22 лютого хмарно, дощ зі снігом, вночі 1-2, вдень
3-4 градуси тепла.
Схід сонця - 7.11, захід - 17.50.
23 лютого хмарно, дощ, вночі

4-5, вдень 5-6 градусів тепла. Схід сонця
- 7.09, захід - 17.52.
24 лютого - хмарно, без опадів, вночі
5-6, вдень 6-7 градусів тепла. Схід сонця
- 7.07, захід - 17.54.
25 лютого хмарно, дощ зі снігом, вночі 1-2, вдень
0-1 градус тепла.

Схід сонця - 7.05, захід - 17.55.
26 лютого хмарно з проясненням, без опадів, вночі 3-4 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла. Схід сонця
- 7.03, захід - 17.57.
Новий місяць.
27 лютого хмарно з прояснен-

ням, без опадів, вночі 2-3, вдень 2-5 градусів тепла. Схід
сонця - 7.01, захід
- 17.59.
28 лютого хмарно, без опадів,
вночі 0-1 градус морозу, вдень 7-10 градусів тепла. Схід
сонця - 6.59, захід
- 18.00.

Державний навчальний заклад
«Тернопільський центр
професійно-технічної освіти»
запрошує усіх бажаючих на

День відкритих
дверей

який відбудеться 26 березня
2017 року об 11 год. за адресою:

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 8, тел. 52-35-89.
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Степан Барна: «У питаннях екології важливо
максимально відійти від формалізму
і зосередитися на результаті»
- По-справжньому свідомі громадяни зможуть дбати про екологію ефективніше
від будь-якого контролюючого органу. Важливо, щоб в районах та громадах
Тернопільської області була не тільки налагоджена взаємодія з Державною
екологічною інспекцією, але і з’явилися відповідні спеціалісти на місцях, зазначив голова Тернопільської ОДа Степан Барна.

«Питань, пов’язаних з екологією
є дуже багато. Зрозуміло, що фахівці
Держекоінспекції фізично не в силі покрити всю територію області, тим більше, що окремі питання потребують детального вивчення. Якщо вести мову
про справжній захист екології, а відповідно і збереження здоров’я населення - важливо максимально відійти від
формалізму і зосередитися на результаті. На місцях ситуацію ніхто не знатиме
краще, ніж місцеві жителі. І от з їх числа треба вибрати свідому, відповідальну
особу, яка стане громадським інспектором з охорони довкілля. В громадах зараз є чималі кошти, і тож можна віднайти ресурс для такої важливої справи»,
- зауважив голова ОДА.

Степан Барна доручив керівникам районних адміністрацій разом із Держекоінспекцією напрацювати спільний план дій,
водночас залучивши до цього і об’єднані
територіальні громади. При цьому він наголосив на крайній необхідності ліквідувати корупційні схеми у природоохоронних питаннях на Тернопільщині.
Він нагадав, що Кодексом України про адміністративні правопорушення визначено близько 60-ти статей, за
якими наступає адміністративна відповідальність. «Але важливо, щоб захист
природи та екологічна безпека не зводилися до формальних штрафів. Важливо на Тернопільщині виявити всі проблеми в цій галузі та знайти оптимальні
шляхи їх ефективного вирішення», - під-

креслив Степан Барна.
Також варто зазначити, що на одній
з останніх нарад голови ОДА з керівниками районів та об’єднаних територіальних громад йшлося про доцільність
визначення на місцях конкретних осіб,
відповідальних за екологічну безпеку.
За словами начальника Державної екологічної інспекції у Тернопільській області Едуарда Ференца, реформа екологічної служби передбачає запровадження в Україні посади екологічного шерифа. Такий намір був раніше озвучений
Міністерством екології та природних
ресурсів. Еко-шерифи мали б обиратися місцевими громадами на сесіях сільських та міських рад.
В обласній адміністрації вважають,

що екологічна сфера в області потребує
особливої уваги. Серед питань, котрі у
фокусі керівництва краю - і робота очисних споруд, і утилізація твердих побутових відходів, і контроль за лісовим, мисливським та водним господарствами
тощо. З наближенням весняного періоду набувають актуальності питання недопущення спалювання листя, а також
зривання та продаж рослин, що занесені до Червоної книги. Очевидно, що всі
вони потребують не тільки додаткового вивчення, але й професійного підходу, тому додаткові спеціалісти у районах
області, а особливо у громадах – вкрай
необхідні. Отже, така можливість зараз
вивчається, і за результатами буде прийняте найбільш раціональне рішення.

Голова обласної ради
нагороджений грамотою
побутову техніку від «Тернопільбуду»:
«За ЗаСлУГи ПереД УкраїнСьким
перші результати акції
нарОДОм» та обраний
віце-президентом асоціації

Три мОлОДих Сім’ї ВиГрали

Т

ри молодих сім’ї виграли побутову техніку для своїх нових
домівок, а саме мікрохвильову піч, кавомолку і праску.
Ця подія пройшла у рамках акції «Побутова техніка в
подарунок» для молодих сімей, котрі одружилися у 2016-2017
роках, що проводить ТОВ «Тернопільбуд».
Галецький Микола Богданович і його виграш мікрохвильова піч

Загалом у акції можна виграти будьяку техніку, починаючи від холодильника, телевізора, пральної чи посудомийної машини до дрібничок, які теж
необхідні у господарстві, як от - праска,
соковитискач чи блендер.
Перша молода сім’я Галецьких виграла мікрохвильову піч саме у День
святого Валентина. Чоловік взяв участь
у лотереї за умовами конкурсу сам, без
дружини, бо лишень кілька днів тому
у цій сім'ї народився їх первісток, синочок. Весь «Тернопільбуд» вітає їх і бажає кохання, щастя і радості у їхній родині. Хай маленький українець росте
здоровим та щасливим батькам на радість і на гордість Україні!
За умовами акції, молоді сім’ї, які
одружилися у 2016 – 2017 р.р, беруть
участь у ній, якщо вони уклали дого-

вір на купівлю квартири у ТОВ «Тернопільбуд» протягом акційного періоду з 15.01.2017 року до 1.06.2017 року.
Для участі в акції подружжя має надати
свідоцтво про одруження. Після укладення договору, подружжя витягує лотерейний квиток на побутову техніку.
Виграш вручається після здачі їхнього
майбутнього житла в експлуатацію.

Призи, які чекають на вас:

телевізор, холодильник, кухонна плита,
морозильна камера, посудомийна машина, пральна машина, сушильна машина, пилосос, мікрохвильова піч, кухонний
комбайн, мультиварка, праска, чайник
електричний, хлібопічка, електричний
гриль, фритюрниця, тостер, кавомолка, кавоварка, м’ясорубка, блендер, міксер, соковитискач, мультирізка.

В

исоку відзнаку Віктору
Овчаруку було вручено на
з’їзді Української асоціації
районних та обласних рад,
у якому брав участь голова
обласної ради. Засідання
відбувалося у Києві.
Також очільника найвищого представницького органу Тернопільщини
на з’їзді було обрано віце-президентом
Української асоціації районних та обласних рад. Віце-президентами також
стали голови Черкаської, Львівської,
Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Одеської обласних рад та голова Єланецької районної ради Миколаївської області.
Віктор Овчарук куруватиме питанНа з’їзді були присутні понад 250
ня медицини та соціального захисту в делегатів, які представляли органи
асоціації.
місцевого самоврядування різних регіонів нашої держави. Від
Тернопільщини на з’їзд прибули, окрім голови обласної ради,
ще вісім представників органів місцевого самоврядування
краю.
На порядку денному низка
важливих питань - про результати роботи Асоціації за період
між з’їздами, про обрання віцепрезидентів Асоціації, внесення змін до статуту організації та
правління тощо.

Життя після війни
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«Люди втомилися від війни.

Але чому не втомлюються ті,

хто зараз на Сході?»
Валентин Стадницький не знімає хрестик,
який отримав від капелана на фронті.

П

Демобілізований боєць
81-ї аеромобільної бригади
Валентин Стадницький
розповів "Нашому ДНЮ", чому
війна не схожа на кіно, і що
армія досі потребує тилу.

ісля десяти років
у Португалії, коли
донька мала йти до
школи, він вирішував із
сім’єю: жити там чи їхати
до рідного Тернополя.
Знайомі, які обживалися
за кордоном, казали йому,
що повернеться назад за
півроку. Друзі в Україні
питали, чому не залишився.
Після цього був Майдан і АТО.
Попасна, Горлівка, Водяне. Захищав
підходи до Донецького аеропорту.
До злітної смуги було менше кілометра. Два місяці з хлопцями прожив у сушарці колишнього колгоспу. З вишки стріляли снайпери, а
всередині кишіло мишами.
Сьогодні 42-річний Валентин
Стадницький - вже близько року в
тилу. Повернувшись з фронту, він
взявся збирати допомогу для бойових побратимів і звертається до
всіх небайдужих йому в цьому допомогти. Тепловізор, медикаменти, глушники, оптичний приціл і
чимало інших речей - усього цього і
сьогодні потребують на передовій.

Про Португалію
і еміграцію

Я народився в Тернополі, працював тут, а потім мусив поїхати
на заробітки. Працював у Португалії шліфувальником на виробництві. Робив змішувачі до води.
Добився вищого розряду.
Це було невелике містечко.
Весь час згадую, що за десять років, що там жив на пташиних правах, навіть натяку не чув на хабар
або щось незаконне.
Коли виїжджав, з майбутньою
дружиною тільки зустрічалися. А
там одружилися, народилися діти.
Як емігрантам було легко легалізуватися, тоді прийняли для цього закон. Коли доньці було 7 років,
постало питання - їхати чи лишатися на все життя. Ми вирішили
повернутися додому.
Я їхав цілеспрямовано, тверезо оцінював, що тут не закордон.
Коли мене друзі там питали - куди
ти їдеш, там повна торба, відповідав: ну ми хіба не там виросли, не
там народилися? Мене тягнуло до
рідного - і я повернувся.
Батьківщина - це наша природа, наші міста. Комусь може солодше за кордоном, а я посмакував
- вдома краще.

Для чого був Майдан

Вдома зайнявся художньою
декорацією. Робив крісла, меблі,
світильники. Мобілізували мене
в лютому 2014 року у 81-у окрему
аеромобільну бригаду.
Після Революції Гідності я не
міг ховатися від служби. На Майдан їздив до Києва, збирав людей і
возив своїм мікроавтобусом. Тиждень був там, а потім робив своєрідні ротації й забирав тих, хто
збирався додому.
Поки ми не добилися того, за
що стояли. Показують, ніби в нас
реформи, проте суть майже не змінилася, змінилися тільки дійові
особи. Але якби я ухилявся він армії, то не товаришував би зі своєю
совістю. Для чого тоді був той Майдан? Повістка прийшла на адресу мами. Я зателефонував за вказаним номером і пішов у військкомат.

Як у боях
знаходять сім’ю

Зі мною служив хлопець з Києва. Стояв на базарі, книжки продавав. А потрапив у штурмову роту.
Я розуміюся в механіці, й мене
поставили за кулемет. На практиці все швидко освоюється. Був
під Попасною, Горлівкою, у Водяному, два місяці в Опитному. Там
було "найвеселіше". Від позиції, де

ми стояли, до злітної смуги Донецького аеропорту - всього 800 метрів. Жили в сушці для овочів, що
лишилася від колишнього колгоспу. Жахливе місце. Миша на миші.
Креми, ліки, мило, печиво, хліб
- всюди вони. Бувало, залізали в
ліжка, могли вкусити за пальці.
Служив рік і три місяці, тиждень не добув на місці останню ротацію - забрали в шпиталь. Отримав захворювання, несумісне зі
службою. Якраз в цей час мої хлопці пішли на демобілізацію.
Наймолодші, які служили зі
мною, мали по 19 років. Найстарший - кулеметник Батя, йому було
54. Зараз ми зустрічаємося час від
часу. Коли доводиться одне одному прикривати спину - люди, які в
такі моменти поруч, стають сім’єю.

Про страх і світло

Найважче на війні - втрачати
побратимів. Тому що вранці ще з
одного котла їли, а вже під вечір
людина загинула. І найприємніші спогади - це теж люди, з якими
той відрізок довелося прожити.
Для мене найсвітліший момент
був, коли командир відділення підірвався на міні. Пішов нам прокладати дорогу через посадку й
ми думали, що загинув. А йому пощастило - зачепив розтяжку гіллякою, тільки кілька осколків по-

трапило в ногу. Добре, коли так
все закінчується.
Нема людей, яким не страшно. Але коли починається бій, все
це пропадає. За хвилину тобі гаряче так, що аж мокрий. Йде різкий
приплив адреналіну - і ти монотонно робиш те, що тебе вчили. Ти
знаєш, що маєш воювати, щоб захистити товариша, щоб потім він
тебе захистив.
Насправді війна - це набагато
буденніше, ніж у кіно. Це таке життя з автоматом в руках. Люди хочуть того ж, щоб і вдома - поїсти,
посміятися, поспілкуватися і жити.

Війна чи АТО?

Терористи - це ті, хто нападає
зненацька. А це - війна, пряма нахабна війна. По той бік і чеченці
були - бігали й кричали нам Аллах
Акбар. Місцевих - так званих ополченців - посилали в бій, як м’ясо:
гроші взяв - іди на укріплені позиції. І наркомани там були, і пияки.
Якби спецслужби російські не
закрутили перевороту, то нічого б не було. Хоча місцеві теж порізному сприймали українських
військових. Коли давали відгули,
ми ходили в Слов’янськ. Я пробував зупинити таксі - водії відвертали голову, як бачили мене у формі.

Коли нема права
на втому

Зараз підтримую зв’язок зі своєю бригадою. Вони стояли під Попасною, а недавно їх перевели під

Авдіївку. Волонтерська допомога
дуже потрібна. Скільки я служив,
ситуація у війську весь час трохи
покращувалася. Але ще без волонтерів нашій армії важко встати на
ноги. І ніхто не знає, коли та війна
закінчиться.
Вдалося допомогти хлопцям
з харчами, передали з Тернополя
інструменти для ремонту БТРів і
радіостанції. Зараз вони замовили тепловізор - вночі без нього неможливо, ти - сліпий.
Вартість тепловізора - близько
трьох тисяч доларів, і поки зібраної суми не вистачає. Окрім того,
бійці потребують й інших необхідних речей. Це ліки - знеболюючі і
протизапальні, теплий одяг.
Доводиться ходити від одного бізнесмена до іншого. Ніяково,
коли відмовляють. По телевізору
подивилися, що загинуло стільки бійців, послухали - і перемкнули канали. Може і втомилися. Але
чому не втомлюються ті люди, які
там зараз?
Це наша земля. Багато вже коштів вклали і віддали своїх, але
якщо ми по кілька гривень навіть
долучимося, разом зберемо.
Українцям не вистачає єдності. Ця єдність залежить від наших законів, тієї системи, яка залишилась від радянського союзу.
Нас втягнули в цей комунізм - що
все загальне, а що не загальне, то
можна вкрасти. Кожен на своєму
місці має бути свідомим.

Життя після

З фронту повертаються іншими. Набагато зростає цінність
життя. І свого, й інших. І так само
потрібна підтримка, бо всі повертаються у стресовому стані, навіть необережно сказане слово
може викликати бурхливу реакцію. Мені порекомендували в нашій міській поліклініці психолога, і я пройшов курс реабілітації.
Вона мене повернула до цивільного життя.
Я ще не ввійшов у той ритм, як
до війни. Є проблеми зі здоров’ям,
але в мене повноцінне життя.
Крок за кроком.
Зараз чекаємо з дружиною
третю дитину. Мої донька і син ходять до школи в рідному місті.
Нема бажання мігрувати. Ще
коли повертався, знав, що звідси
більше не поїду.

Антоніна
БРИК.

Підтримати військових на Сході можна, звернувшись
у Тернопільський логістичний центр
допомоги бійцям АТО за адресою:
вул. Збаразька, 16, гуртовня «Галант», тел. 098-48-79-152.
Реквізити для збору допомоги:
ПриватБанк (Герман Тарас): гривня - № 4149 4978 1228 6435;
долар - № 4149 4978 1226 6973; євро - № 4149 4978 2970 0709,
з приміткою - для 81-ї окремої аеромобільної бригади.
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Боãдан ßÖÈÊÎÂÑÜÊÈÉ:
«Ëþдям маº áути достуïноþ ціна
ïереоôормлення сïадщини!»

З

азвичай на
прийоми громадян
люди приходять за
допомогою у вирішенні
різноманітних питань.
У Вищих Луб’янках,
що на Збаражчині,
зустріч із селянами
була особливою: майже
всі вони звернулися
до мене, як депутата
обласної ради, з однією
і тією ж надзвичайно
болючою для них
проблемою: вони не в
змозі оплатити занадто
високу вартість
переоформлення
спадщини.
В очах звичайних спрацьованих селян бриніли сльози.
Люди розповідали, що за те, аби переоформити документи
на батьківську хату, в якій звікували чи не все своє життя,
мають заплатити величезні кошти. Так, для того, щоб переоформити в державного нотаріуса майно, потрібно викласти мінімум 2500 гривень. Для бабусі, яка отримує мінімальну пенсію й повинна заплатити за енергоносії, ліки, продукти, ця сума - захмарна. Та й взагалі, більшість селян виживають з підсобного господарства.
Якщо батьківського майна відносно багато, то сума
може сягати від 5000 гривень і більше. У приватних нотаріусів розцінки ще вищі.
Виходить, за те, що люди наживали нелегкою працею,
а тепер хочуть передати у спадок рідним, треба віддати
останні копійки. Селяни Вищих Луб’янок написали колективне звернення на моє ім’я з проханням вирішити це питання. Залишати людей наодинці з такою проблемою не ня на їх користь. Ми підтримуватимемо селян у цих спраможна! Фракція Радикальної партії Олега Ляшка в обласній ведливих вимогах і будемо боротися за те, щоб плата за пераді ініціюватиме на сесії обласної ради прийняття рішен- реоформлення спадщини була доступною для людей.

Ñоціум

Через пошту реєстрація
чи відмова
від «спрощенки»
Відповідно до п. 298.1 ст. 298 Податкового
кодексу України (далі - ПКУ) обрання або перехід на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої - третьої груп
здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1
- 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ. Для обрання або
переходу на спрощену систему оподаткування
суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву про застосування спрощеної
системи оподаткування (далі - заява).
Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше,
ніж за 10 календарних днів до початку нового
календарного кварталу (року), подає до контролюючого органу заяву.
Заява подається при зміні прізвища, імені,
по батькові фізичної особи - підприємця, або
серії та номера паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків); зміни податкової адреси
суб’єкта господарювання; зміни місця провадження господарської діяльності; зміни видів
господарської діяльності; зміни групи та ставки платника єдиного податку.
Затверджена наказом Мінфіну від
20.12.2011 року №1675 форма заяви подається для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, внесення змін до реєстру платників єдиного податку та відмови
від спрощеної системи оподаткування. Фізичні особи - підприємці мають можливість, відповідно до ПКУ, подати заяву до контролюючого
органу особисто або поштою з повідомленням
про вручення та з описом вкладення. При цьому можливість подання заяви засобами електронного зв’язку не реалізована.
Відділ організації роботи
Головного управління ДФС
у Тернопільській області.

ПОліТика ОПТОм і ВрОЗДріБ:
ціна українських партій - 40-100 тисяч доларів

Торік стало більше вiдразу на сорок політпартій. Серед новостворених є з доволi
екзотичними назвами. Наприклад, Циганська партiя України, «Трибунал», Грузинська партiя України.
Чисельність партiй в Україні зростає
з року в рiк. У 2015-у їх стало бiльше майже на 80, а в 2014-у - на 39. Загалом, за
три пiслямайданнi роки у нас було зареєстровано бiльше партiй, нiж за десять
попереднiх. На жаль, чисельність партій не
впливає на збільшення відповідальності
політиків перед державою і народом.
Які обіцянки давали політики на Майдані! Люди повірили. Гадали: хіба можна
прийти на крові до влади і не виправдати
довіру нації? Як виявилося, можна.
По-перше, досі ніхто не сидить за розстріл Майдану. Одні втекли до Московії,
інші - ще кудись. Не дісталося правосуддя
поки що й до тих, хто живе в Україні.
По-друге, невідомо, доки триватиме війна. Мабуть доти, поки від неї можна буде
отримувати прибутки. Адже синів посадовців не привозять з Донбасу в домовинах.
По-третє, українська економіка в глибокій депресії. У новому щорічному рейтингу країн за рівнем економічної свободи
Україна впала із 162 на 166 місце, йдеть-

Багаті країни Заходу ми хоча в чомусь перегнали
- за кількістю партій. Україна вийшла на новий
рекорд - у нас вже 352 цих політорганізацій.

ся у повідомленні дослідницької організації «Heritage Foundation». Усього в рейтингу 180 країн. Наша держава потрапила до розділу «Депресивні економіки світу». Вищі за українські позиції мають навіть такі країни, як Мозамбік, Афганістан,
Чад, Судан, Ангола. Тамтешні землі не порівняти з українськими. Як і промисловий
потенціал та людські ресурси. В Афганістані роками неспокійно. Але економіки цих
країн зростають…
Україна ж переживає бум закриття підприємств, свідчить статистика, отримана у
результаті моніторингу реєстраційних даних компаній від сервісу «OpenDataBot».
Торік закрилися півтори тисячі компаній.
Більше двох тисяч проходять процедуру
банкрутства. «Головні причини такої ситуації - недолуга державна політика у сфері держрегулювання й оподаткування, війна, жорстка конкуренція та падіння купівельної спроможності населення, - сказав у
інтерв’ю «Експресу» голова Союзу захисту
підприємництва Сергій Доротич. - Україн-

ці - в процесі зубожіння, бо всі кошти вимиваються комунальними тарифами й генеруються олігархічними структурами».
По-четверте, після Майдану не відбулося основного - зміни політичної еліти.
На парламентські стільці всілися ті ж
самі грошові мішки й популісти. Чимало
колишніх кадрів залишилося і на керівних посадах. Дехто лише з однієї партії перебіг до іншої. Це - усі зміни. Таких «політичних туристів» вистачає. Багатії, чиновники, представники місцевого політикуму, бізнесу, аграрії полюбляють пропрезидентські і пропрем’єрські партії. З кучмівського блоку «За єдину Україну» дехто побіг до ющенківської «Нашої України». Звідти - під крило Януковича - до «Партії регіонів». Тепер осіли в «Солідарності». Хіба ці
політики можуть запропонувати економічну модель зростання і розвитку країни?
Експерти зазначають: реформи, проведені після Революції гідності, більше схожі на імітацію. За словами політтехнолога Сергія Гайдая, майже всі зміни, що від-

бувалися - відставки прокурорів, електронне декларування - це не ініціатива влади.
Бо влада не мала політичної волі їх робити.
Це - тиск Заходу, від якого надходить матеріальна допомога, і тиск громадянського суспільства. А влада консервує ситуацію і зміни не відбуваються. «Їм вигідна та
Україна, яку вони мають. Найпридатніша
для збагачення вузького прошарку правлячого класу», - зазначив Гайдай.
От і партії стали для їхніх «вождів» і
спонсорів бізнесом, засобом збагачення.
Пiдприємцi вiд полiтики реєструють
«порожні» полiтичнi бренди i перед виборами продають пакет документiв партiй.
А ще -полiтики реєструють партiї на всяк
випадок, навіть, будучи членами інших
полiтсил.
За словами експертів, ціна на партію
стартує від сорока тисяч доларів. А партiї,
яким, скажімо, п’ять рокiв i вони не пережили полiтичних скандалiв чи юридичних
колізій, коштують значно дорожче - близько 100 тисяч «зелених».
Не дивно, що люди
партіям не довіряють, а в
політиці - бардак.
Підготувала
Ольга ЧОрна.
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Олег П’ЯТНИЧКА:
«Для одужання пацієнта
ми використовуємо
ресурси його організму»

Тернопільські лікарі з допомогою плазми крові лікують суглоби і трофічні виразки

С

ьогодні побільшало людей, які страждають
від болів у суглобах. Остеохондроз, артроз
та інші дегенеративні захворювання
суглобів і спини значно помолодшали. Згідно зі
статистикою, кожен сьомий українець хворіє на
артрит або артроз.
- Якщо донедавна ці недуги стосувалися здебільшого людей старшого віку, то сьогодні дуже часто звертаються до нас 30-40-річні пацієнти, які вже мають проблеми з суглобами. Це ж стосується і патологій хребта, - розповідає завідувач хірургічним відділенням, кандидат медичних наук Олега П’ятничка. - Причинами цього явища
є стан екології, харчування, малорухливий спосіб життя.
Наші предки багато рухалися, вживали натуральну їжу,
жили в гармонії з природою. Сьогодні ж цей баланс порушений - от і маємо наслідки. Всі захворювання сьогодні
молодшають.
Біль у суглобах спершу незначний. Далі ж - сковує рух
і кожен крок стає надзвичайно болючим. Зазвичай українці вдаються до народної медицини, або займаються самолікуванням. Коли ж приходять до лікаря – недуга задавнена. Медикаментозне лікування допомагає, але часто
дає лише тимчасовий ефект. Лікарі Тернопільської міської
поліклініки №2 Олег П’ятничка і Вадим Кравчук вже два
роки застосовують на практиці інноваційну методику лікування суглобів з допомогою плазми власної крові пацієнта. Називається вона PRP-терапія.
- Це - унікальна методика, адже для одужання пацієнта
ми використовуємо ресурси його організму. Людина зцілює себе своєю кров’ю. Власний біоматеріал ніколи не зашкодить їй, не викличе алергію. Колись давно практикувалося введення венозної крові людини внутрішньом’язево
для стимулювання імунітету. Ще з професором Володимром Гощинським років десять тому ми починали лікувати
захворювання периферичних артерій (якщо кров нижче
коліна слабо доходить до стопи або взагалі не доходить) з
допомогою так званих остеотрепанацій, - розповідає Олег
П’ятничка. - У великогомілковій кістці робили п’ять отворів і добували звідти кістковий мозок, який найбільше в
нашому організмі збагачений стовбуровими клітинами.
Він розтікався між м’язами гомілки і стимулював відновлення і створення нових капілярів. Два роки тому ми з Вадимом Кравчуком побували на всеукраїнській медичній
конференції в Києві і дізналися про PRP-терапію – лікування суглобів плазмою крові, збагаченою тромбоцитами. Ми звикли, що тромбоцити – це лише фактор, котрий
впливає на згортання крові. Однак досліджено і встановлено, що тромбоцити несуть багато факторів росту. Вони
стягують на себе з усього організму стовбурові клітини.
Нас ця ідея зацікавила і ми поїхали на стажування до професора, доктора медичних наук Інституту травматології

Н

авіть якщо ви
безперечно сова, а
не жайворонок, у
ранковій рутині завжди
можна знайти приємні
моменти. До вашої уваги
п’ять корисних звичок, з
яких варто починати день.

ВИПИВАЙТЕ СКЛЯНКУ ВОДИ
Чому це особливо важливо вранці? Справа в тому, що
вночі наш організм використовує воду для відновлення, так
що зранку цей баланс необхідно заповнити, щоб не почува-

Плазма, збагачена
тромбоцитами, спонукає до
активних відновлюваних
процесів. Рани починають
стягуватися і заживати, а біль у
суглобах зникає.
та ортопедії Сергія Страфуна, який на практиці використовував PRP-терапію.
Тернопільські лікарі зізнаються – спершу сприйняли
цю методику скептично. Першими їх пацієнтами стали родичі працівників поліклініки, друзі, однокурсники. Коли ж
побачили, наскільки вона дієва, то просто були вражені. За
два роки допомогли більше сотні людей забути про милиці і нестерпний біль.
- До нас звертаються пацієнти з усієї України, - розповідає ортопед-травматолог Вадим Кравчук. – Приїздять з
Коломиї, Чернівців, Бердянська, Запоріжжя. PRP-терапія
ефективна для людей різного віку. Головне, щоб були клінічні покази для її проведення. Тому, насамперед, необхідна консультація ортопеда. Адже буває, що хвороба настільки задавнена, що вже запізно робити цю процедуру.
Серед протипоказів – онкологічні та інфекційні захворювання, цукровий діабет першого типу і високий рівень цукру в крові, якщо людина лікує серце чи артерії і тривалий
час приймає препарати для розрідження крові.
Медики переконані: у PRP-терапії найважливіше – індивідуальний підхід та ретельне ставлення до процесу
проведення процедури.
- До кожного пацієнта у нас індивідуальний підхід. Тож
спершу ми ретельно оглядаємо його і визначаємо, який

метод лікування для нього підійде якнайкраще, - додає
Вадим Кравчук. - Далі - для процедури необхідно створити
відповідні умови. Це - надзвичайно важливо. Для проведення PRP-терапії необхідно три кабінети. Перший – для
огляду лікаря, другий – маніпуляційна. Тут відбувається забір крові, яку ми обробляємо на спеціальному обладнанні. Третя кімната – операційна. Тут під УЗД-навігацією
відбувається введення в суглоб збагаченої тромбоцитами
плазми крові. Завдяки ультразвуковій діагностиці ми можемо чітко відстежити, чи потрапив препарат у суглоб. А
також спостерігати динаміку лікування. Це дуже важливо.
Між кожним введенням перерва не менше 21 дня. Курс
лікування – три-чотири сеанси. Після маніпуляції пацієнтам призначають медикаментозне лікування.
Звичайно, результат і покращення не приходять відразу.
- Це відбувається поступово, - каже Вадим Кравчук. Багато людей приїздить до нас після того, як їм зробили
блокаду гормонами. Але ця процедура лише тимчасово
знімає біль, а не усуває його причину. Власне, ми часто стикаємося з тим, що пацієнти вживають препарати для знеболення, а натомість вважають, що лікуються. Інколи звертаються люди, які тривалий час використовували народні методи, але не отримали бажаного ефекту. До прикладу, недавно приїздила жінка з Чорківщини, яка два роки лікувала суглоби укусами бджіл.
На сьогодні у неї деформуючий артроз колінних суглобів. Апітерапія – дієвий метод, але він не може бути панацеєю від усіх недуг. Також є пацієнти, які лікуються
п’явками або ж прикладають до болючого місця листя
капусти чи лопуха. Всі методи лікування – як народні,
так і традиційні – мають свої покази і протипокази. І це
дуже важливо знати.
PRP-терапія популярна в Росії і США. У Європі – менше.
Однак, до прикладу, у Франції, в одній з клінік ця технологія використовується для боротьби з облисінням і дає чудові результати. Особливо це актуально після важких операцій, хіміотерапії.
У Тернополі PRP-терапію використовують і для лікування трофічних виразок. Це - надзвичайно велика проблема сьогодні, а саме цей метод дає хороші результати.
- Із плазми крові, збагаченої тромбоцитами, ми робимо
аплікацію на рану, - розповідає Олег П’ятничка. – Звичайно, рану перед цим потрібно підготувати. Плазма, збагачена тромбоцитами, спонукає до активних
відновлюваних процесів. Пацієнти телефонують і дякують – рани починають стягуватися і заживати.

Юля ТОМЧИШИН.

Ðàíêîâ³ çâè÷êè, ùî ïðèíåñóòü çäîðîâ’ÿ
ти себе млявим або утомленим.
Ваша мета: велика чашка або
дві склянки чистої води без газу
відразу після пробудження.
РОБІТЬ ЗАРЯДКУ
П'ять хвилин фізичної активності на початку дня - застава не тільки здоров'я, але й відмінного самопочуття.
ВІДМОВТЕСЯ ВІД ГАДЖЕТІВ
Якщо це не є частиною вашої роботи, постарайтеся не чіпати телефон принаймні протя-

гом 30 хвилин після пробудження. Дайте мозку трохи часу, щоб
дійсно прокинутися.
ДОГЛЯДАЙТЕ ЗА ШКІРОЮ
Правильний сніданок, два
літри води на день і тренування - відмінний, але все-таки неповний список. Не варто забувати про догляд за шкірою, якій
зранку варто приділяти не менше уваги, ніж увечері. Дерматологи радять не обмежуватися використанням зволожуючого кре-

му, але привчити себе до процедури morning care, що буде включати як мінімум три етапи - очищення, живлення, зволоження.
ЗНАЙДІТЬ ЧАС ДЛЯ СЕБЕ
Насправді, гарантія прекрасного, надзвичайного й надихаючого ранку - ваш внутрішній
стан, що відповідає всім заданим
параметрам. І, скажімо прямо,
складно бути в гарному настрої,
коли "ще п'ять хвилиночок" знову перетворилися на півгодини,

а до виходу з будинку залишилося так мало часу, що в найкращому разі ви встигнете розчесатися і почистити зуби.
Психологи радять ставити
будильник з урахуванням 15-30
додаткових хвилин, які ви зможете провести так, як вам цього захочеться. Послухати гарну
музику, подивитися серію улюбленого серіалу або просто посидіти на ліжку з чашкою фруктового чаю й подивитися у вікно - вирішувати вам. Головне,
щоб процес дійсно приносив задоволення.
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Надзвичайні новини

«Хочемо жити, а не виживати»

У день пам’яті Героїв Небесної Сотні
кілька сотень підприємців пікетували в
Тернополі облдержадміністрацію. Спершу
присутні хвилиною мовчання вшанували
пам’ять загиблих під час Революції Гідності. Підприємці заявили: вийшли на пікет
20 лютого, адже саме в цей день три роки
тому люди віддали життя на Майдані, щоб
змінити країну. Однак і через три роки їх
сподівання не справдилися, а винуватці
жорстоких розстрілів досі не покарані.
Серед тих, хто прийшов на акцію протесту під стіни Тернопільської облдержадміністрації приватні підприємці, пенсіонери, громадські активісти, волонтери, ветерани АТО. Вони тримали плакати
з написами: «Уряд – у відставку!», «Геть
«вовчі» тарифи!», «Штраф у 320 000 грн.
– знищення підприємця», «Ці» не кращі за
попередників», «Закінчуйте грабувати, бо

Тернопільські підприємці протестують
проти «вовчих» тарифів, корупції
чиновників і бездіяльності влади
ми не встигаєм заробляти» тощо.
Люди вимагали «зупинити владний
геноцид українського народу». Зокрема,
підприємці виступили за зниження податків і штрафних санкцій для бізнесу, а
також чинних тарифів на комунальні послуги. Окрім того, мітингарі закликали
владу провести моніторинг і переглянути
зарплати чиновників, зокрема, суддів, керівників держпідприємств та інших високопосадовців.
- Ми прийшли, щоб розповісти владі
про наші проблеми, про те, що малий бізнес у Тернополі заледве виживає, - ска-

Надзвичайні новини

На візовому центрі
Польщі "з’явився"
БаНдера

У

Тернополі - дипломатичний
скандал. Фасад приміщення,
в якому розташований
польський візовий центр,
невідомий чоловік облив
червоною фарбою та написав
«Наш Степан Бандера».
Сліди вандалізму виявили 20 лютого
працівники установи. Як встановили поліцейські, невідомий зловмисник близько п’ятої години ранку підійшов до візового центру країн Австрії, Литви та Польщі,
що на вулиці Танцорова, і спочатку написав на стіні та дверях «Наш Степан Бандера», а потім кинув пакет з фарбою на під-

дашок приміщення. Це зафіксували камери відеоспостереження. Якщо особу вандала встановлять, його притягнуть до адміністративної відповідальності за дрібне
хуліганство, кажуть у поліції.
Як відомо, україно-польські взаємовідносини далекі від ідеальних через різне трактування подій часів Другої світової війни. Схожий інцидент трапився вчора у Чернівцях.
Там невідомі обляпали фарбою польськолитовсько-хорватський візовий центр.
Разом з тим, влада Тернопільщини вбачає у такому вчинку слід російських спецслужб та прихильників «русского міра».
- Подібна наруга над дипломатични-

зав підприємець Володимир Суль, - Ставка єдиного податку збільшилася втричі.
До прикладу, в Одесі він значно нижчий,
хоч торговий оборот, зрозуміло, у них кращий. Те ж саме стосується і підвищення
розміру мінімальної зарплати. Це добре,
що наша влада думає про людей. Але ж навіщо в рази збільшувати податки, які ми
повинні сплачувати. Через це ми мусимо
звільняти працівників. Наш бізнес просто
стає збитковим.
Також люди переконані, відповідальність за порушення законодавства в різних галузях несправедлива, а дії влади не-

ми установами в нашій області – неприпустима, - наголосив голова обласної адміністрації Степан Барна. - Для нас добросусідство з країнами Європи є одним із пріоритетів. Водночас, агенти Кремля намагаються у різний спосіб дестабілізувати ситуацію
всередині нашої країни. Дії осіб, які дозволяють собі подібні акти вандалізму, дискредитують Тернопільщину, отже вони мають
бути притягнуті до відповідальності.
Тим часом патріотів запрошують вшанувати пам’ять борців за незалежність
України цивілізовано - долучившись до
відзначення в області Року Української
повстанської армії.

Воював із батьком за «Днр»
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-річний
житель
Чорткова
поїхав на заробітки до…
терористів
Справу про терористичну
діяльність юнака слухали в
Тернопільському міськрайонному суді. Встановлено, що
навесні 2015 року 18-річний
житель міста Чорткова приї-

хав у Донецьк до свого батька, який на той час був активним учасником «ДНР». Хлопець, за даними слідства, мав
намір брати участь у бойових
діях на боці терористів. Рідним вони повідомили, що поїхали на заробітки до Росії.
- Пройшовши на місці медичну комісію, чортківчанин отримав форму і всту-

логічні.
- У нас за несанкціоновану розробку природних надр, розробку кар’єру наприклад – 450 гривень штрафу! А для підприємців 320 тисяч за недопущення перевірки на підприємство, - каже голова
профспілки підприємців Тернопільського центрального ринку Наталя Шоломейчук. - Це ми - економічні злочинці чи ті,
хто нищать нашу природу, хто несанкціоновано заробляє мільйони на кар’єрах,
бурштині, інших природних багатствах.
Де справедливість?
Свої вимоги пікетувальники виклали
у резолюції та закликали місцеву владу
скерувати її до Президента. Кажуть: якщо
до них не дослухаються, вимагатимуть
відставки уряду та перевиборів до парламенту.
Юля ТОМЧИШИН.

пив до військового підрозділу «ДНР». Після вишколу він
одержав снайперську гвинтівку та впродовж 2015-2016
років брав участь у бойових
діях проти підрозділів Збройних сил України. Здійснював
постріли на ураження військовослужбовців АТО, перебуваючи на дахах будинків і
в окопах уздовж лінії розмеж-

ування на Донецькому напрямку, - розповіли в обласній прокуратурі.
Суд визнав юнака винним
за участь у терористичній організації. Йому призначили
14 років позбавлення волі з
конфіскацією майна.
Наприкінці січня міськрайонний суд за участь у «ДНР»
до такої ж міри покарання заочно засудив батька обвинуваченого – 46-річного мешканця Тернопільщини.

надання перукарських
послуг платниками«спрощенцями»

Підприємець хоче орендувати у перукарні місце для надання послуг манікюру. Чи може він бути на першій
групі єдиного податку з видом діяльності «надання послуг перукарень»?
Податковий кодекс передбачає,
що платниками єдиного податку першої групи можуть бути підприємці, які не використовують працю найманих працівників, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів
з торговельних місць на ринках та/
або продаж, провадять господарську
діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу впродовж року не перевищує 300 тисяч
гривень.
У пункті 291.7 Кодексу розписано,
що розуміється під побутовими послугами для цілей визначення приналежності до груп «спрощенців».
У цьому переліку є послуги перукарень, однак, щоб достеменно розібратися що саме сюди входить, потрібно звернутись і до Наказу Держкомстату від 23.12.2011 року № 396, де
«розшифровується» діяльність «надання послуг перукарнями та салонами краси». Туди входить: миття волосся, підрівнювання та підстригання, укладання, фарбування, тонування, завивання, розпрямлення волосся та подібні види послуг, що їх надають для чоловіків та жінок; гоління та підрівнювання бороди; масаж
обличчя, манікюр і педикюр, макіяж
тощо. Таким чином, надаючи згадані послуги й виконуючи інші вимоги
для платників-«спрощенців», підприємець може обрати першу групу.
Відділ організації роботи
Тернопільської ОДПІ.
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СЬОГОДНІ, О 20.00, ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ПАЛОМНИЦТВО ДО СВЯТИНІ

к уже писав
«Наш ДЕНЬ», на
Тернопільщині
перебуває реліквія часів
земного життя Спасителя –
оригінал Нерукотворного
образу Ісуса Христа з
Едесси.
Починаючи з кінця 19-го століття – це третій випадок, коли
Нерукотворний Спас дають для

почитання у храмах за межами
Ватикану. І лише вдруге Ватикан
дозволив прикладатися до святині.
Кількість вірних, які за ці дні
вшанували християнську реліквію у Зарваниці та Тернополі, сягає сотень тисяч. В останні дні
перебування ікони в обласному
центрі у Соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці чер-

га прочан сягала Театрального
майдану. Люди із різних куточків
України понад 12 годин очікували, щоби прикластись до святині.
Доступ до Нерукотворного Образу був відкритий цілодобово.
Уже сьогодні ввечері чудотворну ікону Лику Христового відправлять до Ватикану в особисту
захристію Папи Франциска, місця
її постійного перебування.

Врятувати одну зірку

Чоловік ішов берегом і побачив хлопчика, який
піднімав з піску морські зірки і кидав у воду. Вони
оточували його з усіх боків. Здавалося, на піску –
мільйони морських зірок, берег був усіяний ними
на багато кілометрів.
– Навіщо ти кидаєш ці морські зірки у воду? –
запитав чоловік.
– Якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку, коли почнеться відлив, то загинуть,
– відповів хлопчик.
– Але це просто нерозумно! – вигукнув чоло-

вік. – Тут безліч морських зірок. Твої спроби нічого не змінять!
Хлопчик підняв наступну морську зірку, на
мить задумався, кинув її в море і сказав:
– Ні, мої спроби змінять дуже багато… для цієї
зірки.
Той, хто чекає можливості зробити негайно багато хорошого, ніколи нічого не зробить. Життя
складається з дрібниць. Рідко з’являється можливість зробити відразу дуже багато. Велич полягає
в тому, щоб бути великим у дрібницях.

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМІЇ ІМЕНІ СТЕПАНА
САПЕЛЯКА СТАЛИ П'ЯТЕРО ТЕРНОПОЛЯН

П

овідомлення з
Харкова: комісія
з присудження
Всеукраїнської
літературної премії
імені Степана Сапеляка,
розглянувши творчі
доробки претендентів,
а також беручи до уваги
п’яту річницю від дня
смерті цього поета та
громадського діяча,
визначила лауреатів
почесної нагороди.
Нагадаємо, що С. Сапеляк народився у селі Росохач на Чортківщині. Він – політв’язень комуністичного режиму, член Міжнародного ПЕН-клубу, правозахисник, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка. Після звільнення із заслання проживав, оскільки повернутися в
отчий край влада не дозволила, у Харкові, де й передчасно закінчився земний шлях видатного

сина Тернопілля.
Серед лауреатів премії ім. С.
Сапеляка за 2016 рік – п’ятеро
наших земляків. Це, зокрема,
тернополяни-письменники Богдан Мельничук – головний редактор журналу “Літературний
Тернопіль” і Петро Сорока – доцент національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка,
члени НСПУ отець Василь Пого-

рецький – священик, доктор теологічних наук (м. Копичинці),
Володимир Погорецький – головний редактор журналу “Золота
Пектораль” (м. Чортків), а також
уродженець села Джурин Чортківського району літературознавець Євген Баран – нині голова Івано-Франківської обласної
письменницької організації.
Також почесною відзнакою із
врученням відповідних медалі та
посвідчення нагороджено поета
Костя Маковійського з Люботина Харківської області та п’ятьох
представників Харкова – прозаїка і літературного критика Володимира Брюггена, правозахисника, в’язня сумління Анатолія Здорового, журналістів та громадських діячів Юрія Величка і Романа Черемського, доцента національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди Василя Сагана.
Ольга ВОЛИНСЬКА.
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Ми напередодні Великого
посту. Надходить піст – час великих і посилених наших подвигів, подвигів молитви, добродіяння, вправ духовних і тілесних, час подвигів морального
вдосконалення, внутрішнього,
глибокого розгляду та перевірки самого себе, очищення нашої
совісті від усього нечистого і порочного. Великий піст – це шлях
до нашого виправлення не тільки на словах, а й на ділі. Треба рішуче покінчити з нашими гріховними слабостями і нахилами, духом своїм піднестися вгору, до Бога, до Його
вічного царства добра, правди і нескінченної слави.
Що нам потрібно робити, щоб уберегти своє серце
від гріхів і зберегти його в належній чистоті? Для цього треба багато, дуже багато працювати над собою, щоб
себе і своє серце зберегти для Бога та Його вічної правди. Передусім нам треба мати мир у совісті своїй, мир з
Богом і мир з усіма людьми.
Правда, іноді нам важко нахилити себе до подібного примирення. Та ми – християни. Закон Христа відомий нам. Заповіді Божі дані нам для того, щоб ми їх
обов’язково виконували. Труднощі є і будуть у всякому
нашому прямуванні до добра. Боятися труднощів – значить признатися в своїй слабості. Та хіба ми розраховуємо тільки на свої слабкі сили? Бог – нам пристановище і сила!
З Божою допомогою, при співдіянні спасенної благодаті Божої, при заступництві за нас святих угодників Божих, під керуванням нашої Матері, Церкви Христової, за її молитвами, ми зможемо перемогти всі труднощі на шляху до нашого духовного зростання та оновлення, аби тільки не підупала наша віра.
Проте сам піст ще не може дати спасіння, коли не
буде узгоджений з тією метою, заради якої вдаються до нього, коли відсутні плоди посту. Він тільки засіб боротьби з гріхом. Тож не піст сам по собі виправдовує людину перед Богом, а та зміна, що відбувається в
ній під час посту. Є піст тілесний, а є піст і душевний. Тілесний піст – коли утроба постить від їжі і пиття, а душевний піст – коли душа стримується від лихих помислів, діл і слів.
Велике значення для правдивого посту має його
подруга і сестра – молитва. Вона сильна і завдяки їй ворог роду людського «втрачає мужність, відступає, перемагається згідно з судом Божим, підкоряється, виганяється постом». Хто молиться з постом, той має два крила. Особливу силу молитва має в церкві. Тут ми молимося вкупі з усіма дітьми церкви. Тут кожний з віруючих своєю молитвою підкріпляє в молитві іншого. Тут,
у церкві, ми «єдиними устами і єдиним серцем», усі разом просимо, благаємо Всемилостивого Бога вислухати
нашу молитву, зглянутися на потреби наші, підкріпити
нас немічних і утвердити нас у непохитному сповіданні нашої віри. Тут, у церкві, з нами безпосередньо єднається Сам Христос Бог, бо Він сказав: «Де двоє чи троє
зібрані в ім’я Моє, там Я серед них»(Мф.18,20). Ми приходимо сюди, щоб принести свою жертву, жертву хвали
Богові і жертву своєї найщирішої любові до Нього... Ми
несемо свої молитви. А скільки в нас різноманітних потреб, скільки труднощів на нашому життєвому шляху,
скільки скорбот, горя і печалі, сліз і недуг. Ми поспішаємо сюди до Господа Бога і тут шукаємо в Нього допомоги і захисту. Ми просимо в Нього милосердя і благословення. Ми чекаємо і сподіваємося кожен, що « Господь
вислухає голос моління мого, коли я взиватиму до Нього». І Господь не відвертає лиця Свого від тих, хто приходить до Нього.
Великим постом ми подвоюємо наші молитви. Докладім також зусиль своєї волі, щоб внести в своє серце
жаданий мир. А для цього попросімо прощення в брата, в сусіда, в ближніх своїх і самі від чистого серця простімо всім, хто скривдив нас. Через взаємне прощення
своїх провин примиреними вступаймо в святу Чотиридесятницю – час Великого посту, час великих подвигів
молитви і добродіяння.
о.Богдан Зінченко,
член Національної спілки
журналістів України.
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Люди

Христя Фріланд міністр Канади з любов’ю

до України у серці
Складаючи присягу в
канадському уряді, вона
поклала руку на українське
Євангеліє, а в кінці сказала
по-українськи «Дякую!».

К

анадська
письменниця,
журналістка і політик
українського походження
Христя Фріланд є яскравим
прикладом того, як,
прийшовши у світ далеко
за океаном, одержавши там
освіту, сформувавшись як
сильна, розумна та творча
особистість, можна не лише
пам`ятати про Україну, а й
жити нею, відтворювати її
у своїх вчинках і творити в
своїх дітях.
Своїм українським походженням Христя Фріланд завдячує матері Галині Хом'як-Фріланд. Вона
була адвокатом і в 1988 році балотувалася на виборах в окрузі Едмонтон-Страткона від Нової демократичної партії. Батько - Дональд Фріланд був адвокатом і членом Ліберальної партії Канади.

Христя Фріланд вчилася в Адріатичному коледжі
об'єднаного світу. Вона отримала ступінь бакалавра мистецтв
в Гарвардському університеті і в
1993 році - ступінь магістра досліджень зі славістики в коледжі

Святого Антонія в Оксфордському університеті, де навчалася за
стипендією Родса.
Діяльність Христі Фріланд як
журналістки – яскрава та багата, і розпочалася в Україні: вона
працювала позаштатним корес-

Ручний лелека

пондентом Financial Times, The
Washington Post і The Economist.
Пізніше Фріланд працювала у
британських і канадських виданнях на посадах заступника редактора та редактора, керуючого директора та щотижневого оглядача. Окрім цього, Христя Фріланд
є автором книг «Продаж століття» (2000) і «Плутократи: розквіт
глобальних супербагатіїв і занепад всіх інших» (2012).
Новий етап у житті Христі
Фріланд розпочався у 2013 році:
вона залишила журналістику,
щоб балотуватися на довиборах
до парламенту Канади від Ліберальної партії в Торонто, - і здобула перемогу. Христя Фріланд
бере активну участь і у виборчій кампанії 2015 року, а 4 листопада стала міністром міжнародної торгівлі Канади. Складаючи
присягу члена кабінету міністрів,
Христя Фріланд поклала свою
руку на українське Євангеліє, а в

кінці сказала по-українськи «Дякую!».
На початку цього року, 10 січня, вона призначена міністром
закордонних справ Канади в уряді Джастіна Трюдо. Ця подія не
залишилася поза увагою і політиків, і журналістів. Відома західна журналістка Юлія Йоффе
так відреагувала на цю подію:
«Ого! Один із найкращих журналістів стає міністром закордонних справ». А журналістка CBC
С'юзан Ормістон зазначила: «Росія не зрадіє новому міністру закордонних справ Канади Христі
Фріланд - вона у списку нев'їзних
через підтримку України та санкцій проти Росії».
Такий активний та насичений подіями час не став на заваді щасливому сімейному життю
і материнству: Фріланд одружена з Гремом Боулі, британським
письменником і репортером The
New York Times. У родині – троє
дітей, і всі вони мають українські
імена: Наталка, Галя та Іван.
Зараз «Великий друг України» (так пише про Христю Фріланд експерт аналітичного центру Hudson Institute Ганна Тобурн) робить перші кроки на посту міністра закордонних справ
Канади. Тож хай будуть вони
впевненими та вдалими. Україна
пишається, вірить та любить Вас,
пані міністр Фріланд!
Ярина РУШАНЯН,
студентка І курсу
Національної академії
прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького,
смт. Підволочиськм. Хмельницький.

мешкає у ветлікаря
на Чортківщині
У
селі Шманьківці є лелека,
який живе в місцевого
завідувача дільниці
ветеринарної медицини Івана
Підкови. Господар розповідає, що
приручив птаха випадково.

Мешкає бузьок у пана Івана уже приблизно чотири роки. Відтоді, як він вилікував йому зламану лапку, той так і зостався зимувати. Взимку лелека живе в
стайні разом із свійськими тваринами.
Уже давно не боїться людей, тому і називають птаха ручним.
Не лякається бузьок і спалаху фотокамери, навпаки, ще й красиво позує.

Ходить, куди йому заманеться. Полюбляє навідатися на сільський ставок, і
на приватне аграрне підприємство «Паросток», яким керує Євген Шкабар. Поживиться там зерном і одразу додому. У «раціон харчування» незвичайного мешканця також обов’язково входить
м’ясо. Гніздо лелеці сплів із лози Михайло Коростіль, а Сергій Огородник виготовив металеву основу. Височіє воно на
хаті, а ще одне «помешкання» для ручного квартиранта господар примостив
біля криниці.
Взагалі, завітавши на обійстя ветлікаря, можна побачити не лише бузька, а й багато цікавих витворів уяви і

Іван Підкова із дружиною Ганною та внуком Дем'яном.
рук пана Івана. Це - дерев’яна бесідка,
яка оздоблена старовинними реліквіями, казковий будиночок, де граються дітлахи, гойдалка із солом'яним дахом, «патріотична» годівничка для зимових птахів. Є ще і млин, який крутиться від вітру, фіра без коней, інші цікавинки, зроблені з металу та дерева.
Огорожа біля дому пана Івана теж одра-

зу впадає в око, адже розмальована фігурками свійських тварин. А ще господар планує намалювати трьох козаків із
мультфільму "Козаки".
Ось такі гарні люди живуть у нашому
селі.
Максим ОГОРОДНИК,
с. Шманьківці Чортківського району.
Фото автора.
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Запровадять стипендії
імені наймолодших
Героїв небесної Сотні

Президент Петро Порошенко доручив уряду запровадити державні іменні
стипендії на честь Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє сайт глави держави. Стипендії отримають імена чотирьох наймолодших загиблих учасників Революції Гідності: Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Романа Гурика і Дмитра Максимова. Ще
одна стипендія носитиме ім’я Юрія Поправки, який був учасником Євромайдану і одним з перших загинув у війні на сході України (його закатоване тіло знайшли 22 квітня 2014 року). «Просив би прем’єр-міністра
і уряд підтримати ініціативу щодо встановлення державних іменних стипендій на
честь Героїв Небесної Сотні найкращим студентам, молодим науковцям та учням. Вважаю доречним встановлення таких стипендій у навчальних закладах, де вони мріяли
вчитися», - сказав президент.

Турчинов засумнівався
в адекватності тарифів Гройсмана

Рада нацбезпеки і оборони доручила
Кабміну розробити енергетичну стратегію, зокрема врегулювати питання щодо
тарифів на житлово-комунальні послуги й вивчити обумовленість тарифів на
електроенергію. Відповідний указ, який
вступив у силу, підписав президент. Про це
йдеться на сайті глави держави. Крім того,
РНБО закликала уряд створити резерв антрациту, диверсифікувати джерела поставок вугілля в Україну, розробити проект реконструкції енергоблоків ТЕЦ, на яких використовується вугілля антрацитної групи,
для забезпечення застосування ними вугілля газової групи, яке видобувають у нашій
країні.

міністр рева пропонує дітям
купувати стаж своїм батькам

Міністерство соціальної політики
пропонує українцям, які займаються бізнесом, докуповувати стаж своїм батькам. «Є підприємці, у яких батьки вже майже пенсіонери, але їм стажу не вистачає. Можуть за них заплатити? Чому б і ні. Нам потрібно залучити фінансовий ресурс на чесній основі», - заявив виданню «Realist» міністр соцполітики Андрій Рева. За його словами, купівля стажу допускається українським законодавством, але не використовується. «З тієї простої причини, що все одно
всім дають пенсію. А якщо не будуть давати, то людина заплатить, якщо захоче», вважає Рева. Також він переконаний, що докуповувати стаж потрібно за кожен відсутній рік, коли не здійснювалися відрахування до Пенсійного фонду. «Ви робите, фактично, страховий внесок і в 60 років виходите на пенсію. Ви можете померти через
рік, а можете - через 20 років. Але ми гарантуємо виплату пенсії. Тільки за умови, якщо
ви компенсуєте за ті роки, коли не платили», - зазначив він.

Соціальні ревізори перевірятимуть квартири українців

В Україні з’являться соціальні ревізори. Це передбачає проект Кабміну «Про
верифікацію». Відповідно, сім’ї, які отримують державну допомогу, перевірятимуть. Перевіряючі приходитимуть у квар-
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тири й визначатимуть, чи справді потрібна допомога держави. Оглядатимуть побут
і визначатимуть кількість дорогих речей.
Хоча закон набирає чинності у 2018 році,
соціальні інспектори почнуть працювати
вже цьогоріч. Під ретельну перевірку підпадуть матері-одиначки й переселенці з Криму та Донбасу, повідомляє «Фінанси.ua».
У рік на ревізорів планують витратити 50
мільйонів гривень. За словами економіста
Володимира Марченка, вдавання влади до
ревізорських рейдів - практика 1970-х років. Зараз вона буде неефективною. І може
зовсім не заощадити кошти в держбюджеті. На думку економіста, потреба у ревізорах
викликана бездіяльністю влади за останні
сім років. Торік 15 мільйонів осіб отримували субсидії, експерти ж кажуть, що реально
їх потребували лише дев’ять мільйонів.

У маршрутників своя цінова
«правда»

На сьогодні немає жодних підстав
для підвищення цін на проїзд у маршрутках, заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. «На питаннях підвищення мінімальної зарплати почалися активні спекуляції і, зокрема, під цією маркою недобросовісні підприємці вирішили підвищити
ціни на проїзд у маршрутних таксі», - зазначив Розенко, повідомляє УНН. За його словами, розмір мінімалки не впливає на оплату праці водіїв маршруток. «Зарплата водіїв маршрутних таксі складає у середньому від 4,5 до 15 тисяч гривень, залежно від
регіону. Тому не було жодної необхідності
прив’язувати їхню оплату праці до розміру
3200 гривень. Вона й так значно вища», - зауважив посадовець. І закликав людей «відстоювати свої права, а місцеві органи влади, які впливають на цінову політику перевізників, активніше захищати права людей.
Мешканці мають насамперед ставити питання тим органам місцевого самоврядування, які вони обрали. Саме місцеві органи влади дають дозволи перевізникам працювати на тих чи інших маршрутах і разом
з перевізниками встановлюють вартість
проїзду. Відповідно, мають всі повноваження, щоб не допустити підвищення цін».

Популярний «Темпалгін»
продавати заборонили

В Україні ввели заборону на продаж і
зберігання лікарського препарату від головного болю «Темпалгін» виробництва
АТ «Софарма» (Болгарія). Інформацію підтвердили у прес-службі Державної служби
України з лікарських засобів та контролю
за наркотиками. Уточнили: заборона була
введена 16 лютого, але не стали називати причину. Лише припустили, що це може
бути пов’язано з підробкою. За інформацією деяких ЗМІ, заборону ввели у зв’язку з
тим, що препарат виявили під час обшуків
на безліцензійних складах і він може бути
підробленим. «Темпалгін» застосовується
від головному болю, мігрені, зубного болю,
невралгії, ниркових, печінкових, кишкових кольках, після хірургічних і діагностичних втручань, при підвищенні температури
тіла при застудних та інших захворюваннях, пише «LIGA.net».

Продукти стануть ще дорожчими

Найближчим часом очікується черговий сплеск підвищення цін на продукти
харчування через нестабільність на валютному ринку та суттєві недоліки у системі податкового збору. Передбачається,
що до кінця року щонайменше на сім відсотків підвищаться ціни абсолютно на всі
групи товарів, у тому числі - алкогольних
напоїв, повідомляє «Сьогодні». За словами
експерта економічного ринку Олександра
Охріменка, погіршує ситуацію неправильно сформована система сплати ПДВ - автоматичне відшкодовування не працює на
належному рівні. Тому більшість власників
малого і середнього бізнесу змушені компенсувати ці кошти іншим шляхом - їх закладають у ціни на продукти, які потім продають споживачам у кілька разів дорожче.
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Українська діаспора працює
над «Вікіпедією сепаратизму»

Громадська платформа «Україна
без сепаратизму» оголосила про початок створення сайту, де міститиметься
база даних українських політиків, які
займаються проросійською діяльністю. Під час обробки даних було виявлено,
що велика кількість інформації знищена з
Інтернету, сказала Катерина Кувіта, координатор ГО «Автомайдан Київ». У базі міститимуться відеозаписи, публікації та матеріали розслідувань кореспондентів, які
засвідчують роботу політиків в інтересах
РФ. Зараз на сайті у розділі «Кремлівський
кеш» є дані про 16 антиукраїнських політиків серед яких: Геннадій Кернес, Нестор
Шуфрич, Сергій Ківалов, повідомляє «Преса України». В анкеті кожного політичного діяча подається інформація про корупцію і злочинну діяльність. На сайті є також профайл під назвою «Друзі України».
До створення сайту долучилися представники української діаспори. «Ініціатори
створення сайту задумали його як своєрідну «Вікіпедію зради». Політичні діячі
дуже часто відмовляються від сказаних
слів і обіцянок, стирають пости в соцмережах, видаляють інтерв’ю, прагнучи постати перед українським народом «чистими». «Вікіпедія сепаратизму» спрямована
на те, щоб не дозволити таким людям вискакувати на політичну арену, показуючи
себе патріотами, якими вони не є», - зазначив журналіст Айдер Муждабаєв.

Без наших заробітчан польська
економіка загнулася б?

Майже 40 відсотків працедавців
Польщі планують найняти українців на
роботу через нестачу робочої сили на
польському ринку праці. Про це повідомляє «Dziennik Gazeta Prawna» з посиланням на дані дослідження «Барометр ринку праці». Незважаючи на наплив більш,
аніж 1,3 мільйонів іноземців у 2016 році,
ще 33 відсотки підприємств у Польщі мають проблеми з пошуком робітників. Працівників з України найчастіше шукають
великі компанії зі штатом понад 250 осіб,
які ведуть масові набори.

Британці «забули» на рахунках
понад мільярд фунтів

У Великобританії «простоюють»
мільйони фунтів незатребуваних преміальних облігацій, банківських рахунків і пенсій. Британці залишили понад 1,2 мільярди фунтів на рахунках, про
які забули, і які не були відновлені, передає «Mirror». Кожен третій британець, або
37 відсотків, має кілька рахунків у банку.
Експерти з «Compare the Market» кажуть:
основною причиною «загублених» рахунків є те, що споживачі не можуть закрити
ті рахунки, які вже є небажаними. Майже
третина опитаних зізналися: відкрили ще
один поточний рахунок, аби скористатися різними перевагами, які можна з цього
отримати. А в кожного п’ятого відкритий
рахунок уже давно і ніхто не переймається, щоб його закрити.

любов росіян
до Сталіна зашкалює

Майже половина жителів Росії позитивно ставиться до Йосипа Сталіна. Соцопитування «Левада-центру» засвідчило, що 46 відсотків росіян позитивно став-
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ляться до радянського диктатора. На початку століття симпатизувало диктатору трохи менше 38 відсотків. Протилежно змінилося негативне ставлення до Сталіна. Страх, ненависть і відразу до Сталіна відчували 43 відсотки росіян у 2001
році, а в 2017 році таких лише 21 відсоток.
Заступник директора «Левада-центру»
Олексій Гражданкін пояснив: результати
свідчать, що росіяни хочуть жорсткої політики. «Чим гостріший стан справ в країні, чим жорсткіші виклики перед державою, тим більше у масовій свідомості виявляються затребувані люди з жорсткою
позицією», - сказав експерт. За його словами, причиною зростання симпатії до таких постатей став новий виток протистояння із Заходом.

У канаді в старому телевізорі
знайшли $100 тисяч

Понад $100 тисяч готівкою знайшли всередині старого телевізора в
канадській провінції Онтаріо. Знахідку виявили працівники заводу, куди телевізор здали на переробку, повідомляє
СNN. Чотири пачки 50-доларових купюр
лежали у корпусі приладу. Разом з грошима були й документи, завдяки яким поліції вдалося розшукати власника. Ним виявився 68-річний чоловік. Гроші збирав,
щоб залишити дітям у спадок. 30 років
тому віддав телевізор другові. Забув, що
всередині лежали заощадження. Тепер
друг вирішив викинути застарілий апарат. Власник був щасливий від несподіваної знахідки.

Путін підготував «кримську
пігулку» для лукашенка

Російська агресія найближчим часом торкнеться не тільки українських
територій - Кремль вже готує подібний сценарій для Білорусі. Таку думку висловив екс-радник президента
РФ, економіст Андрій Іларіонов. Експерт
упевнений, що в планах Росії не тільки
вторгнення на території «непокірного
сусіда», а й створення серйозної загрози суверенітету країни. За його словами,
гібридна війна та інформаційна маніпуляція, яку тривалий час використовує
Путін, складає небезпеку для всіх європейських держав, адже «ізолюватися від
цього неможливо». Загрози непрямого
вторгнення, як було у випадку з передвиборчою кампанією у США, скоріше за
все слід побоюватися саме Білорусі, наголосив Іларіонов у інтерв’ю «Апострофу».

іванка Трамп виживає
меланію з Білого дому

Очевидним стає факт, що донька Дональда Трампа Іванка перебирає на себе все більше повноважень
першої леді США. Це, у свою чергу, змушує публіку учергове пошкодувати дружину президента Меланію. Віднедавна конкуренція між двома улюбленими
жінками Дональда Трампа стала відкритою. Якщо раніше Меланія та Іванка намагалися приховувати свої неоднозначні стосунки, то зараз вони стали очевидними для всіх. Саме Іванка, а не Меланія, першою переїхала в Білий дім відразу після інавгурації Дональда Трампа. І
саме вона супроводжувала батька на різних офіційних заходах. А тепер Іванка
ще й зайняла кабінет першої леді США,
який належить Меланії. І вже найняла
декораторів, щоб облаштувати кабінет
на власний смак. Тепер кабінет першої
леді планують називати «офісом першої
сім’ї, пише видання «Viva». Залишається гадати, коли Меланії увірветься терпець і вона нагадає про
свої права дружини президента США.
Підготувала
Ольга ЧОрна.
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асилина збирала
доньку на пісенний
конкурс. Настрій
у неї був мажорний:
напередодні побувала в
школі на батьківських
зборах, де почула багато
хороших слів про Єву –
відмінниця, активістка,
переможниця багатьох
конкурсів і гордість
школи. Дівчина крутилася
перед дзеркалом,
радіючи модному платтю,
яке пошила їй мама, а
Василина милувалася
своєю красунею і думала:
якби колись не зуміла
перебороти в собі гнів і
образу, мабуть, не було б
у неї не лише донечки, а,
можливо, й чоловіка…

Сімейне

гніздечко
Різдвяний час
завжди урочий –
Звізда, вертепи,
коляда,
Привітний люд,
щасливі очі,
Ісусом свячена вода…
На фото Івана ПШОНЯКА: учасники ансамблю "Калина" - с. Кам’янки Підволочиського району.

Ї

ї поява у селі
спершу викликала
здивування, згодом –
радість з того, що нарешті
у школі буде вчитель
української мови та
літератури. Бо вже понад
два роки у це, віддалене
від центральної дороги,
село не поспішають
йти працювати молоді
педагоги.
Марія одразу, без вагань, погодилась на таку пропозицію. Жінку не засмучувало і не насторожувало навіть те, що від її теплої, затишної міської квартири до віддаленого села відстань у понад
сотню кілометрів. У своїх мріях
вона вже все давно спланувала до
найменших дрібниць. Крім того,
житлом її пообіцяли забезпечити.
Звісно, не квартира у місті, але запропонована невеличка сільська
хатинка її цілком влаштовувала.
Щойно вийшовши зі старенького автобуса, Марія із здивуванням захоплено роздивлялася
довкола.
- Дивна, - перешіптувалися
допитливі жіночки. - Тут молодь
старається дременути в місто, а
вона приїхала в нашу глухомань,
та ще й радіє.
А Марія й справді почувалася тут надзвичайно щасливою з
першої миті перебування. Навіть
повітря у селі мало особливий запах. Задоволеною вона залишилась і від знайомства зі своїм новим колективом – хоч невеличким, проте, як одразу зауважила,
дружелюбним і товариським.
На жаль, не так дружелюбно
в перший день навчання сприйняли нову вчительку її учні – розмалювали крейдою стілець і влаштували ще чимало різних дрібних капостей. Їхню перевірку на
витривалість вчителька пройшла
успішно. А на перерві, коли діти
стрімголов вибігли у коридор, до
Марії Іванівни підійшов шестикласник Сергійко зі словами:

Коли тепло в душі,
а в серці - неспокій
- Не гнівайтесь на них, вони
усім таке «бойове хрещення»
влаштовують. А ви дуже цікаво
розповідаєте…
Марія, хоч трохи і образилася на своїх учнів, першу зустріч з
якими уявляла зовсім по-іншому,
після таких слів усміхнулася. Із
цим хлопчиною вони якось одразу знайшли спільну мову і навіть
заприятелювали.
Нове життя, нові знайомі,
нові враження… За перевіркою
домашніх завдань та уроками в
школі минав час. Не встигла оглянутися, як добігав до завершення
навчальний семестр. Попереду –
довгоочікувані свята і канікули.
Увесь тиждень Марія Іванівна
не була схожою на себе – завжди
усміхнене обличчя, змінив задуманий, серйозний вираз. Помітили це і колеги по роботі. Тож коли
хтось із них запитав, у чому причина такого різкого перепаду настрою, вчителька пояснила це
хвилюванням перед батьківськими зборами. Вона обдумувала, що
скаже кожному з батьків про їх
учня, хоч для Марії Іванівни усі її
шестикласники були гарними дітьми. За неповних два місяці, відколи вона приїхала у село, вчителька намагалася максимально
приділити увагу кожному своєму
учневі, щоб допомогти розкрити
той чи інший талант. Та з наближенням зборів, все більше хвилювалася, чи правильно все робить
і як на це відреагують батьки. От
батько Максимка після того, як
вчителька запропонувала його
синові відвідувати заняття з вокалу (у нього дуже добрий слух і
голос, тож гріх такий талант закопувати в землю), приходив до неї
сваритися. Мовляв, навіщо його
синові ці дівочі заняття – він що-
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чоловічу постать. Це був Михайло, батько Сергійка.
- Сьогодні такий чудовий вечір. Ви не проти, якщо я вас підведу додому, – якось невпевнено
почав розмову Михайло.
Марія не заперечувала. Вони
йшли повільно, обговорюючи
різні теми, милувалися білим
лапатим снігом, що тихо падав з неба їм до ніг. А ще – голосно сміялися, коли натрапили на слизьку гірку, де знову
не обійшлося без падінь із невеличкими травмами та синцями.
…Жінка тієї ночі ні на мить
не стулила очей. Вона закуталась у свою теплу, рожеву, мов
записничок, ковдру і мрії. Почуття, що переповнювали її,
були високими, чистими, всеохопними. Пройшло лише декілька годин, відколи вони розійшлись, а Марія вже з нетерпінням чекала наступної зустрічі. Вони знову ходитимуть холодними засніженими сільськими вуличками, говоритимуть про
все на світі. Від цих думок на душі
ставало тепло-тепло, а на серці –
неспокійно. І цей неспокій чи не
вперше вона знову і знову хотіла
відчувати…
Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

дня ганяє м’яча у дворі із
омлена від
сусідськими хлопцями, ...Марія, вт
дня
то ще засміють його. Але
важкого, напруженого
за якихось два-три тижні,
і разом з тим щаслива
коли Максимка делегували на вокальний конйого завершенням,
курс, що проходив у райвийшла зі школи. У
центрі, і він зайняв там
перше місце, батько карсутінках вона помітила
динально змінив свою
в
чоловічу постать. Це бу
думку. Навіть приходив
ка...
просити вибачення і поМихайло, батько Сергій
дякувати вчительці.
Хвилювалася Марія
Їхню коротку розмову переІванівна ще й тому, що не зі всіма
рвав
хтось із батьків, намагаюбатьками за цей час встигла почись
увійти
до класу, адже вони
знайомитися.
так
і
залишились
стояти біля
…Із журналом та рожевим записничком у руках вчителька по- дверей.
Батьківські збори, незважаспішала до класу, куди вже помалу сходились батьки. У поспіху, ючи на побоюванням вчительзадумавшись, не огледілась, як ки, пройшли дуже добре. Марія,
по коридору розлетілися журнал втомлена від важкого, напружеі записник, а з нього – її вірші, ко- ного дня і разом з тим щаслижен з яких Марія записувала на ва його завершенням, вийшла зі
школи. У сутінках вона помітила
окремому аркуші паперу.
- Ой, вибачте, - повернув її до
реальності приємний чоловічий
голос. – Я зачиняв двері, аж раптом почув гуркіт. Болить?
- Та це я - роззява, задумалась
і наткнулась на двері, - із вимушеною усмішкою через біль у руці
відповіла вона.
Закохався юнак у Весну. ЗаЧоловік позбирав розкидані
кохався неспроста. Бідним надто
аркуші паперу. Один із них трибув. Яка ж дівчина назве його намав у полі зору довше. Це був
реченим? Подумав: відкрию сервірш про нерозділене кохання.
це Весні. Вона гарна, ні, прекрас- Вибачте, що прочитав. Це
на! Вона ніколи не зречеться моїх
– особисте, сокровенне, знітивпочуттів. Даруватиме тепло. Не
шись після мовчанки, сказав він.
насміється з безталанної долі.
– Просто вже з перших слів тут,
Поклявся сам собі хлопець:
наче про мене написано. Моїм кодопоки житиме, не зрадить своїй
ханням теж знехтували – друживигадці, своїй коханій.
на покинула мене і нашого сина…
Сумувала і раділа Весна. Юнак
Казав мій Сергійко, що ви - дуже
був таким добрим, вродливим.
хороша вчителька, а ще – найАле… земним.
кращий друг для них.

“

Життєві сюжети
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шовковисті кучері…
що одружений. Не знав які піді- щоб Єву забрали у притулок –
«Дарма я розкрила тобі свою брати слова, щоб Наталя зрозу- хай приїжджає…
таємницю. Ти навмисно це зро- міла його і простила. Страшенно
Василина ходила, мов у тумабила? Скажи?» - безутішно рида- боявся скандалу, та Наталя ви- ні. З голови не йшла та дівчинла Оксана.
ручила його: «Я знаю, що скоро ка. Чомусь уявляла, що вона схоОлексій часто приїздив до від’їжджаєте, знаю, що одруже- жа на Олексія, і серце стискалося
Василини в село на Борщівщині. ний. Не журись – ти не винен. Ві- від болю. Думки плуталися, заЙому подобалися тамтешні тра- дала, на що йду. Але ж нам було перечували одна одну: чоловік
диції, вишивки, в яких потопала добре разом, правда? Ну, що ж її зрадив, а вона має прийняти і
оселя коханої, її привітні батьки. – прощавай. Я тебе не забуду», - полюбити його дитину? БожеВесілля справили гучне. Батьки вона ніжно його поцілувала.
вілля якесь! А, може, народженВасилини не могли натішитися
Додому Олексій повернув- ня Єви слід вважати подарунком
зятем – і вродливий, і тямущий, ся якийсь чужий, далекий, зне- долі, адже Господь не дав їм дій до роботи беручкий.
рвований. Василина лізти йому тей?
Та минали дні, місяці, роки, а в душу не хотіла. Сам розкаже в
Новиною поділилася з сусідсправжнє жіноче щастя обмина- чому причина – вирішила. Спи- кою – першою порадницею ВаВасилина закохалася в Олек- ло Василину, бо Господь не по- сала все на втому. Після скоро- силини. Та пообіцяла навідувасія ще тоді, коли вчилися разом силав їм дітей. Тож, коли Олек- чення на роботі постійного за- ти Олексія в лікарні, а їй сказала
у технікумі. Хлопець був дуже сій сказав, що хоче добудувати робітку в Олексія не було і він, збиратися в дорогу. «Не дивися
вродливим, спортивної статури, їхню хату, здивувалася – хіба їм як міг, намагався заробити якісь на мене так здивовано. Хіба дитина в чомусь винна?» - наполякористувався авторитетом се- мало місця? Але промовчала. Не кошти.
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роко відкрив очі і на його що- до народження доньки. Щось та- йому руку і звести на ноги.
ємниче
було
у
її
погляді,
у
звичУвесь
день
на
душі
у
Васинове
життя – не вередувала, тінках запалав рум’янець. «Що ти
ці
відкидати
рукою
за
плечі
розлини
було
важко.
Заспокоювала
ню
ходила
за Василиною.
сказала, Василинко?» А вона ликішну
косу,
у
звабливій
усмішці.
себе:
спиться,
то
й
сниться,
але
«Ти
–
моя
друга мама, так? Ти
шень засміялася і побігла до своНезважаючи
на
втому,
Олексій
коли
надвечір
сусід,
що
разом
з
не
підеш
на
небо,
як моя перша
їх подруг.
не
пропускав
жодного
вечора
в
чоловіком
розбирав
стару
фермама?»
запитувала
Василину.
Цілий вечір Олексій танцюклубі.
Запах
її
волосся,
тривожне
му,
сам
зайшов
на
їхнє
подвір’я,
Коли,
тримаючи
Єву за руку,
вав з Василиною. Удвох вони зудихання,
коли
вони
танцювали,
серцем
відчула
–
сталася
біда.
Василина
йшла
коридором
лістрічали сонце. «Ти така ніжна,
«Балка, що впала на Олексія, карні, їй здавалося, що стукіт
лагідна, Василинко. Спасибі, що зводили його з розуму. Він збагпершою освідчилася. І прости нув, що закохався. З нетерпіння сильно пошкодила йому хребет. її серця чують усі. Схвильовамене, бовдура, що змусив тебе чекав миті, коли потрапить у по- Лікування буде тривалим, але є но відчинила двері. Пропустинадія на життя», – сказав лікар.
ла Єву вперед. Олексій здивовачекати, адже я теж кохаю тебе», лон її любощів…
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воно глянув на дівчинку, яка в сво- Олексій цілував її губи, гладив
до від’їзду, вирішив зізнатися, зила Василина чоловіка, щоб по- їх яскравих одяганках була схоставити його на ноги! «Не муч ні жа на квіточку.
себе, ні мене. І даремно грошей
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не витрачай, я ж відчуваю, що ледь чутно.
подарували тридцять одну добу
більше ходити не буду. І взага«Це те, що я хотіла сказати
щастя і триста тридцять чотири
лі – мені лишилося небагато…», тобі, Олексійку. Я все знаю. Так,
дні розлуки. І так - з року - в рік,
- бідкався Олексій. А коли одно- це – Єва. Твоя донечка. Наша з
назавжди…
го дня йому вручили рекомендо- тобою донька. Тепер ти мусиш
…А смутки Березня стеляться
ваного листа, зовсім поник. Схо- жити, чуєш? Заради доньки», сила Весна. - Хай щороку він бу- холодними туманами, випадають
вав конверт під матрац і не по- мовила Василина.
дить землю від зимового сну. А весняними снігами. Усмішка - заяснив, хто і чому написав. Яким
Синіми-синіми, як небо погідлюдям дарує радість, закоханість. свічує сонце. Він скликає птахів
же
було
Василинине
здивуванного
весняного дня, оченятами
І хай вони люблять його так, як з вирію, аби вони дарували коханя,
коли
вона
прочитала
листа!
Єва
глянула
на Олексія. Подала
він полюбив мене. Хай чекають ній чарівні пісні. Його називають
В
той
час
в
Олексія
було
чергомаленьку
руку.
Чи не вперше за
його так, як чекатиму на нього я… зрадливим. А він ніколи, навіть
ве
загострення
і
він
лежав
у
літривалий
час
хвороби
у серці чо- Він буде мінливим, Весно, як на півмиті, напівподиху не спізкарні.
ловіка
теплим
промінчиком
враз
люди, - шепотіли небеса мовою нився на побачення зі своєю коЛист
був
із
Херсонської
обзаясніла
надія:
він
буде
жити!
Мувітру.
ханою…
ласті.
Писала
мати
Наталі,
мовсить.
І
ходити
буде.
Життя
справ…Коли падають березневі
…Поцілунки Березня й Весни
ляв, в Олексія є донька Єва. Їй чо- ді прекрасне, бо має мудру, чудодощі, це плаче чистими, невинни- сходять первоцвітами - ніжною
тири роки і вона – сирота. Ната- ву дружину, а тепер – і донечку,
ми сльозами Весна. Може, від зу- окрасою землі.
ля, мати дівчинки, померла від це миле, тендітне створіння – мастрічі зі своїм коханим. А, може,
невиліковної хвороби, а вона леньку копію свого татка.
Ольга ЧОРНА.
від того, що незабаром їм знову
Марія МАЛІЦЬКА.
сама хвора. І якщо він не хоче,

Поцілунки Березня й Весни
А вона… вона була з’явою,
чаклункою-невидимкою, якій боги
суворо заборонили навіть на мить
прибрати людську подобу. Бо існує
краса, неземне диво, яке люди можуть бачити тільки душею. В іншому випадку Весна втратила б свою
чудодійну силу і залишила б землю
у вічному холоді.
Їй так хотілося зробити щось
приємне для хлопця.
- О, боги, наречіть його Березнем, зробіть його тіло невидимим, а душу - безсмертною, - про-

Єва…»
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Струни серця
***
Землю нашу рідну, славну
Сніг замів по самий край.
Пісню щиро дзвінко й вправно
Не співає водограй...
Замело поля веселі
Й луки лагідні мої.
Біля нашої оселі
Більш немає солов'їв.
Замело ліси й галяви.
Ріки сині - наче в снах.
Сплять берези кучеряві,
Мов зажура у піснях.
***
Коли бачиш мене усміхнись!
Коли чуєш мене озовись!
Коли щось тай не так забувай!
Коли хтось докучає втікай!
Як чогось нестача шукай!
Коли мрієш про щось то бажай!
Коли хочеш сказати кажи!
Коли маєш думки не мовчи!
Коли радість в душі поділись!
Коли бачиш мене усміхнись!

Крапля тепла
Бувають іноді хвилини,
Коли так хочеться зустріть
Усмішку незнайомої людини,
Хоч випадково, хоч на мить.
Аби лише вона краплину
Людської щирості несла.
І вже тоді на цілу днину
Для інших вистачить тепла.
***
Скрізь під сніжною
диво-периною
Спочиває бабуся-земля...
Зав'язалося небо хустиною
І заснуло, немов немовля.
***
Життя - це не річ
Життя - це не просто річ,
Це не слово з вуст,
Це не погляд з віч,
А щось дивне...
Знайоме і незнайоме.
Життя - мов букет піонів.
***
За хмарами білими
Блідий місяць сховається...
Буде чекати годинами
Зіроньку, що прокидається.
Темними ночами
Виглядати єдину...
Прохолодними ранками
Зустрічати днину...
І в сірих туманах,
Що сягають небес,
Немов у солодких обманах,
Він потонув, з'явився
й знову щез.
Таня ТАРАСЮК,
с. Малі Вікнини
Збаразького району.
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Îдна медаль за весь
×емïіонат

Завершився Чемпіонат світу 2017 року з біатлону в австрійському Гохфільцені. Минулої п'ятниці жіноча збірна України
здобула срібну нагороду в естафеті 4х6 км. За нашу команду виступали Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина
та Олена Підгрушна. «Срібло» збірній на останньому етапі принесла Підгрушна, яка у напруженій боротьбі випередила на фінішній прямій француженку Марі Дорен-Абер та чешку Габріелу Коукалову. «Золото» - у команди Німеччини. Ця нагорода стала першою і, на жаль, останньою для України на цьогорічному
Чемпіонаті світу в Австрії. У першій гонці змагань у змішаній естафеті Україна фінішувала 5-ою. Згодом у спринтерській гонці
Анастасія Меркушина показала десятий результат, а у персьюті змогла навіть його покращити, ставши восьмою. Також Юлія
Джима та Олена Підгрушна потрапили до кращої десятки у жіночій індивідуальній гонці.
Щодо чоловічих перегонів, то у спринті Підручний фінішував
лише у третьому десятку, а у гонці переслідування він та Сергій
Семенов зуміли потрапити до топ-20. У чоловічій індивідуальній
гонці на квіткову церемонію потрапив Сергій Семенов, який фінішував п’ятим. У чоловічій естафеті у Гохфільцені збірна України стала шостою.

арена
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Вдалий весняний
дебют «Шахтаря»

Д

онецький "Шахтар" у першому
матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
переміг на виїзді іспанську
"Сельту". Для гірників зустріч у Віго
була першою офіційною у 2017 році.
Господарі почали матч набагато активніше, ніж гості. Проте, на 27-й хвилині після
стрімкої контратаки Марлос вийшов один на
один з іспанським голкіпером, переграв його,
але влучив у захисника. Першим на добиванні опинився аргентинський форвард Густаво
Бланко-Лещук, який переправив м'яч у сітку
воріт, відзначившись голом у своєму дебютному матчі за «Шахтар». Після пропущеного м’яча
«Сельта» явно розгубилася і до перерви могла
пропустити ще кілька м’ячів.
У другому таймі господарі все ж перехопили
ініціативу і створили кілька небезпечних моментів поблизу воріт Андрія П’ятова, але реалізувати їх не змогли.
"Шахтар" переміг 1:0. Повторний матч між
цими клубами відбудеться уже 23 лютого в Харкові, де донеччани відтепер гратимуть домашні матчі у Єврокубках та Чемпіонаті України.

новини футболу

Дирекція УПЛ визначила дату проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України. Поєдинки «Полтава» – «Шахтар» (Донецьк) та
«Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) – «Динамо»
(Київ) відбудуться 5 квітня. У зв’язку з цим матчі
1/2 фіналу Кубка України перенесені на 26 квітня 2017 року.

До символічного «Всеукраїнського клубу
бомбардирів» входять футболісти, які забили
100 і більше голів, граючи за українські команди в усіх турнірах під егідою ФФУ.
2016 року членський квиток у «ВКБ» отримав лише Роман Зозуля: ювілейний 100-й м’яч
він забив 20 квітня в матчі Кубка України «Дніпро - Зоря» (1:0) на 17-й хвилині.
Мав можливість увійти до символічного клубу бомбардирів і Євген Коноплянка, але він не
реалізував пенальті в матчі збірних Україна - Ісландія.
За рік, що минув, великих змін у списку найкращих бомбардирів не сталося. Найвагоміший
здобуток у Андрія Ярмоленка (+18 м’ячів). Із
футболістів, які мають членський квиток «ВКБ»
і продовжували виступи в чемпіонаті України,
свій доробок поповнили: Олег Гусєв (+5), Станіслав Куліш (+4), Олександр Ковпак (+4), Олександр Гладкий (+3), Євген Селезньов (+2). А на
порозі у клуб «сотників» вже стоять Євген Коноплянка - 99 м’ячів; Артем Кравець - 97; Максим
Фещук - 97; Ігор Кириєнко - 93; Олександр Акименко - 91; Пилип Будківський - 90…
Олександр Шовковський на зустрічі з уболівальниками зізнався, кого з гравців узяв би у
свою команду. «Лужний, Несмачний, Федоров,
Ващук, Калітвінцев, Белькевич, Гусін. Також запросив би Максимова. Зліва поставив би Косовського, праворуч - Гусєва, а в атаці - Реброва і
Шевченка. Вийшло на одного гравця більше»,
– зіронізував СаШо.

Біатлоністка Христина Дмитрен- нa 17 бaлiв i пiдтвepдивши звaння нути 23 медалі. Про це повідомляється
ко була другою у спринтерських пе- нaйcильнiшoї y cвoїй вaзi.
на сайті Всеросійської федерації легкої
регонах на зимовому європейськоатлетики. Поки що на вимогу Міжнаму юнацькому Олімпійському фестиродного олімпійського комітету свою
валі 2017. Переможницею забігу станагороду повернув лише Антон Кола француженка Каміллі Бенеден. Трекорін. Він не порушував антидопінготьою - росіянка Анастасія Шевченко.
ві правила, проте був учасником естафетної команди, в складі якої виступав
Денис Алексєєв, чия допінг-проба дала
позитивний результат.
У цiй жe вaгoвiй кaтeгopiї нaшa
Івaннa Пaвлик пoкaзaлa чeтвepтe мicцe.
А y вaзi дo 63 кг Олeнa Сaлaбaй cтaлa
п’ятoю. Дiвчaтa тpeнyютьcя в oблacнiй
шкoлi вищoї cпopтивнoї майстерності, зaймaютьcя пiд кepiвництвoм
Вiктopiї Шaймopдaнoвoї і Вiктopa
135 представників із 25 країн сві- Симiвa тa нaвчaютьcя в eкoнoмiчнoмy
ту були учасниками Чемпіонату сві- yнiвepcитeтi.
ту з біатлону та лижних гонок серед
спортсменів з ураженнями опорноУкраїнка Анна Музичук обіграла
рухового апарату та вадами зору, який болгарську шахістку Антоанетту Стезавершився у німецькому місті Фінсте- фанову у першій партії чвертьфіналу
рау. У складі збірної України виступав на Чемпіонаті світу, що триває в Тегеі представник Тернопільського центру рані. Львів'янка грала білими.
та ДЮСШІ «Інваспорт», учень ТерноТурнір відбувається за нокаутпільської школи-колегіуму імені Йоси- системою: в кожному раунді суперниці
па Сліпого Тарас Радь. Наш земляк за- грають дві партії -чорними і білими, за
воював на цій першості дві срібні меда- результатами яких слабша шахістка залі у біатлоні серед чоловіків у категорії лишає змагання. До слова, Анна - єдина
сидячи.
українська шахістка, яка продовжує боротьбу на Чемпіонаті світу з класичних
Нa Кyбкy Укpaїни з вaжкoї шахів. Раніше турнір покинули Наталя
aтлeтики, щo вiдбyвcя y Чepнiгoвi, Жукова, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко
cкaлaтчaнкa Мapiя Хлян здoбyлa та львів'янка Наталя Букса.
пepeмoгy y вaгoвiй кaтeгopiї дo 69 кг.
Нaшa зeмлячкa пiднялa штaнгy вaгoю
Після повторних допінг-проб з
95 кг y pивкy тa 122 кг y пoштoвхy, літніх Олімпіад 2008 і 2012 років 19 ровипepeдивши нaйближчy кoнкypeнткy сійських легкоатлетів повинні повер-

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Володимира Станкевича, Анатолія Герея і Максима Хвороста завоювала срібні нагороди на етапі Кубка світу в канадському Ванкувері. У півфіналі українці здолали збірну Італії, а у боротьбі за «золото» турніру поступилися команді Чехії. В індивідуальних змаганнях найкращий результат показав
Анатолій Герей, який фінішував восьмим.

відуальних змаганнях найкращий результат - в Олени Вороніної, котра стала 21.

22 квітня український боксер у
суперсередній вазі Макс Бурсак кине
виклик досі непереможному Хілберто Раміресу, який володіє поясом WBO.
Для мексиканця це буде перший захист
титулу, а для українця - уже не перша
нагода стати найкращим у світі. Дві попередні спроби Макс Бурсак не використав.

Німкеня Лаура Дальмаєр стала
першою біатлоністкою, яка виборола п'ять золотих медалей на одній світовій першості. Також Дальмаєр отримала на цьому ж Чемпіонаті і срібну нагороду. А ще Лаурі належить неабиякий рекорд – вона завоювала 11 нагород поспіль.

Чемпіон світу і Європи, срібний
призер Олімпійських ігор-2016 боЖіноча збірна України з фехту- рець греко-римського стилю Жан Бевання на шаблях фінішувала четвер- ленюк посів другу сходинку рейтингу
тою в командних змаганнях на етапі найкращих борців світу у ваговій катеКубка світу в Афінах. У матчі за «брон- горії до 85 кілограмів. На першій позизу» українки програли команді Італії. ції - росіянин Давид Чакветадзе, якому
Зазначимо, що за Україну на цьому ета- Беленюк програв у фіналі ОІ-2016. Трепі не виступала Ольга Харлан. В інди- тє місце - у німця Дениса Кудли.
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Перець не лþáить
ïротяãів і суõоãо
Ãîñïîäàð ïовітря
Вітаміни з... підвіконня П
ерець завезли до нас із Центральної
Америки. Хоч ця культура звикла
жити в більш південних регіонах, але,
при правильному догляді та посадці, вона
приживається цілком благополучно і на Україні.

В

мікрозелень можна
виростити за 1-2 тижні

зимку нашому організму потрібні
додаткові сили для підтримки імунітету,
аби протистояти холоду, різним вірусам
і хворобам. Тому в нагоді стануть власноруч
вирощені вітаміни – мікрозелень.
Це - не якийсь новий сорт або вид овочів, як думає дехто, а добре знайомі нам рослини – редис, шпинат, салат, буряк, базилік, кінза, горох тощо, які проросли до двох листочків. У цей момент кількість корисних елементів в листі досягає свого максимуму.
«Урожай» збирають вже за тиждень-два після посіву,
коли довжина молодих рослин досягне 5-6 см, 30 грамів на
день достатньо, щоб тримати себе в тонусі.
Ще однією перевагою мікрозелені є досить простий метод її вирощування. Підійде практично будь-яке місце,
включаючи підвіконня. Головне, щоб воно було теплим й добре освітленим.
Для вирощування можна придбати в магазині для садівників спеціальну ємність, яка називається «Фабрика мікрозелені». Це - ємність із піддоном для води та решіткою,
яка розділена на шість відділень для різних рослин. Процес
дуже простий: піддон заповнюють водою до рівня решітки,
на поверхні якої розподіляють насіння. Усе це накривають
напівпрозорою кришкою з маленькими отворами з боків
для надходження свіжого повітря і поміщають в тепле світле місце. Залишається тільки чекати, коли насіння проросте.
Після появи паростків потрібно періодично знімати кришку
для провітрювання і за потреби підливати в піддон воду або
оновлювати її.
Другий варіант – контейнер із прозорою кришкою, в
який щільним шаром укладають ґрунт, висівають насіння,
яке зверху накривають шаром землі. У цьому випадку потрібно уважно стежити за вологістю ґрунту й обприскувати
його водою, щоб уникнути пересихання. Можна скористатися звичайними паперовими рушниками або туалетним папером, складеним у кілька разів, які розстеляють на піднос,
лоток або широку тарілку. Папір змочують, сіють на нього
насіння, після чого тарілку необхідно помістити в поліетиленовий пакет і поставити в тепле світле місце. Щодня не забувайте провітрювати пакет, стежити за тим, щоб папір не
пересихав. Будь-якого підживлення рослини не потребують.
Бадилля бажано зрізати гострими ножицями, щоб не зашкодити рослинам, що ростуть поряд.

Що висівати

Всі овочі, які ми традиційно вживаємо в їжу, можна вирощувати як мікрозелень. Також можна придбати спеціальне
насіння для цього або ж використовувати звичайне.
СОНЯШНИК містить максимально збалансований рівень
амінокислот, високий вміст заліза, цинку, хлорофілу, антиоксидантів і вітамінів, відмінне джерело рослинних білків.
ЛЮЦЕРНА - джерело антиоксидантів, білків найвищої
якості. Містить магній, залізо, кальцій, фосфор, які важливі
для кісток. Високий вміст вітамінів А, С, Е, К.
ГРЕЧКА корисна для діабетиків. У її паростках є рутин,
яким лікують ламкість кровоносних судин. Усі корисні властивості гречаної крупи багаторазово посилені саме в паростках. Редис багатий на вітамін С. Досить гострий смак відмінно поєднується з багатьма стравами, до складу яких входять яйця.
КАПУСТА містить речовини, які нейтралізують появу ракових клітин. Мікрозелень можна вирощувати з будь-яких
її видів.
ГОРОХ багатий на протеїни, фосфор, вітаміни групи В.
Містить вітамін С, РР, Е, К.

Вирощування солодкого перцю - завдання не
з простих, але цілком можливе для кожного, якщо
попередньо підготуватися. Насіння для посадки
можна купити, а можна зібрати самостійно. Для початку потрібно його обробити - замочити в нехолодній відстояній воді з шматочком алое, або з невеликою кількістю розчину марганцівки для того,
щоб убити всі мікроби і врятувати насіння від всіляких пошкоджень ззовні.
Насіння найкраще висівати в кінці лютого - на
початку березня, щоб до посадки в грунт вік розсади був приблизно 80-90 днів.
Солодкий перець не любить та погано переносить пересадки, тому в момент посадки зерняток
потрібно відразу їх садити окремо один від одного,
щоб не було загущення з перців. А ще краще взяти
окремі стаканчики, або коробочки для цього.
Посіяний перчик в насінні потрібно рясно полити водою і накрити плівкою до появи перших лис-
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точків. Після цього плівку потрібно зняти, періодично поливати очищеною теплою водою. Але не
перестарайтеся: перець не любить сухого ґрунту,
але також не переносить і постійної підвищеної вологості кореневої системи.
Повітря в приміщенні має бути не надто сухим,
тому добре його провітрюйте, але при цьому захищайте перець від протягу. Якщо ви посадили перець ще в лютому, потрібно додатково стежити за
освітленням, бо день взимку короткий і денного
світла не вистачає.
Для того, щоб розсада прижилася в грунті, потрібно «загартувати» її, виносячи на вулицю і в сонячну погоду, і навіть у дощ, але не при мінусових
температурах.
Довжина рослини має бути приблизно 20-25 см така розсада краще приживеться. Обов'язково перед
посадкою дивіться, щоб коріння рослин висмикувалося із землею, це убереже його від травмування.

насіння вимочуємо у настої часнику
та загартовуємо в... холодильнику

Х

оч за вікном ще сніг, та, мабуть, немає людини, яка
б не відчула у ці дні перших подихів весни. А це
означає, що справжнім господарям вже потрібно
братися до роботи. Насамперед потрібно підготувати
все необхідне для посіву розсади.

Грунт

Отож беремося за грунт. Ідеальний варіант – зберігати у підвалі заготовлений ще восени грунт із кротовиння. До нього потрібно додати перегній і пісок (у
співвідношенні 1:1:1).
Ґрунт можна обробити теплом і холодом. Для цього набираємо землю і виносимо її на мороз на два – три
дні, потім заносимо в тепло на такий же термін. Так робимо тричі. Жодної термічної обробки! Не треба прожарювати землю в духовці або поливати її гарячим
розчином марганцівки, тому що в цьому випадку знищуються не тільки шкідливі мікроорганізми, але й
корисні, які роблять землю «живою». Перед посівом
ґрунт повинен прогрітися до +18 – +20 градусів.

Обробка насіння

Перед посівом насіння обов’язково потрібно обробити (виняток – придбане у кольоровій оболонці).
Є багато способів обробки. Можна зубок часнику потовкти і залити півлітрою води, дати настоятися 10
хвилин і залити насіння на 20 хвилин, потім промити і
просушити. Також беруть одну столову ложку перекису водню на 50 мл води, замочують насіння на 20 хвилин, потім промивають. Використовують і слаборожевий настій марганцівки, у ньому замочують насіння на
одну годину.
Для стимулювання росту добре використовувати
спеціальні преперати на органічній основі – «Біостим»
чи «Біоліт». Чудовим стимулятором росту є попіл. Беремо 200 г попелу на 10 л води, настоюємо дві доби, насіння замочуємо на чотири – шість годин.
Наступний етап підготовки насіння – загартову-

вання. Набрякле насіння можна загартовувати, помістивши його на дві – три доби в холодильник. Або
день у теплі – ніч у холодильнику. Насіння після будьякої обробки просушуємо і відразу висіваємо. Не треба його тримати в мокрих ганчірках і т.п., інакше втрачається енергія проростання. Насіння має бути набряклим, але не пророслим.

Терміни посадки

Легко можна вирахувати терміни посіву насіння в
ґрунт, бо якщо воно переросте, можна втратити врожай.
Розсада томатів має рости 50 – 60 днів (це час від
посіву насіння до висадки в ґрунт), селера і баклажани
– 80 днів, перець – 70 днів, білокачанна капуста – 55 –
60 днів, кольрабі – 40 – 50 днів, цвітна капуста – 40 – 45
днів, пекінська капуста – 25 днів.
Поливають розсаду рівномірно, щоб не перелити,
але й не пересушити, теплою водою (20 – 25°С). Якщо
використовуєте водопровідну воду, її треба відстоювати три – п’ять годин. Полив необхідний коли підсохне верхній шар ґрунту. Розсаду томатів, перцю, баклажанів поливають зрідка, але підвищеними нормами у сонячну погоду й у першій половині дня. Розсаду білокачанної та цвітної капусти, салату – також
підвищеними нормами води у першій половині дня.
Якщо поливати холодною водою при підвищеній вологості ґрунту та повітря, рослини вразять грибкові
хвороби.
Дуже добре використовувати для поливу настій
шкаралупи курячих яєць (10 – 15 штук на три літри
води).
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Млинці – не просто універсальна страва, в яку можна покласти все, що є в холодильнику. Це улюблені смаколики дітей і дорослих. Рецептів млинців – безліч. Їх можна приготувати як з солодкою, так і з солоною начинкою. Вони можуть стати чудовою закускою, другою стравою і навіть вишуканим десертом.
Млинці можна зустріти в різних кухнях світу - Франції, Китаї, Індії, Англії. Пропонуємо вам рецепти легких у приготуванні та найбільш улюблених начинок для млинців, а також розкажемо, як приготувати тонке та мереживне тісто.

Ãотуºмо тісто
млинці на молоці:
традиційний рецепт

ПОТРІБНО: 0,5 л молока, 3 яйця, 200 грамів
борошна, по1 столовій ложці цукру, олії, вершкового масла,щіпка солі.
ПРИГОТУВАННЯ: з'єднати яйця, сіль, цукор, просіяне борошно і трохи молока і ретельно перемішати вінчиком або міксером до однорідної маси. Потім потроху додавати молоко, постійно помішуючи тісто, щоб не було грудок. Наприкінці додати половину олії, щоб у
процесі смаження млинчики на молоці не приставали до сковороди. Крім того, в цьому випадку олії для смаження потрібно буде набагато менше. Тісто для млинців на молоці за густотою має вийти, як рідка сметана, але не дуже
рідким і без грудочок. Добре розігріти сковороду і трохи змастити її олією. Ополоником налити у центр сковороди тісто і, трохи нахиляючи
сковорідку в різні боки, розподілити тісто по
всій її площині. Смажити млинці на середньому
вогні по 1-2 хвилини з обох боків, поки вони не
зарум'яняться. Млинчики на молоці виходять
ніжними і тоненькими, тому перевертати їх потрібно обережно лопаткою, щоб не порвати.
Перший млинець завжди вийде грудкою - це
закон. Готові млинці викласти на тарілку, трохи змащуючи їх вершковим маслом, щоб вони
не злиплися.

Пісні млинці:
на мінеральній воді

ПОТРІБНО: 100 грамів борошна, 300 мл
сильногазованої води, 2 столові ложки олії, цукор і сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: просіяне борошно змішати з цукром і сіллю. Налити в борошно сильногазовану воду. Потім додати олію і гарненько перемішати. Тісто має вийти з консистенцією рідкої сметани. Розігріти сковороду і перед
тим, як випікати пісні млинці на воді, один раз
змастити її олією, бо в тісті вже міститься жир.
Налити на сковороду порцію тіста, розподіляючи по всій поверхні, і обсмажувати млинці з
обох боків по 2 хвилини. Пісні млинці не так добре зарум'яняться, як приготовані зі звичайного тіста з молоком і яйцями. Готові млинці складайте стопкою на тарілці.

млинці на кефірі з окропом

ПОТРІБНО: 400 мл кефіру, 200 мл води, 2
яйця, 250 грамів борошна, 2 столові ложки олії,
3 столові ложки цукру, 0,5 чайної ложки соди,
щіпка солі.
ПРИГОТУВАННЯ: збити яйця з цукром і
сіллю. Додати кефір, просіяне борошно і збити.
Скип'ятити воду, розмішати в ній соду і влити
тонкою цівкою в тісто, гарненько перемішуючи. Якщо тісто вийшло недостатньо рідким, додати ще трохи теплої води. Додати у тісто 1 столову ложку олії та перемішати. Дати тісту постояти 5-7 хвилин. Змастити розігріту сковороду олією, налити ополоником тісто і смажити
млинці на кефірі по 1 хвилині з кожного боку.
Кисломолочні продукти в тісті мають властивість "розпушувати" млинці, і вони стають схожими на пишні оладки, тільки великого розміру. Однак млинці за цим рецептом тонкі та мереживці, з симпатичними дірочками, їх смачно
їсти і як самостійну страву, з чаєм або кавою, зі
сметаною чи медом, а також можна використовувати як основу для будь-якої начинки.

ТÎП-15 начиноê
Зі шпинатом

ПОТРІБНО: шпинат, вершковий сир
(або звичайний кисломолочний).
ПРИГОТУВАННЯ: шпинат обсмажити на вершковому маслі протягом 3-5
хвилин, посолити. Змішати з вершковим
сиром. Намастити млинці.

З червоною рибою

ПОТРІБНО: червона риба, сир вершковий, бажано рікотта, маскарпоне, філадельфія або ж звичайний кисломолочний сир, зелень.
ПРИГОТУВАННЯ: порізати рибу
шматочками, перемішати з сиром і подрібненою зеленню. Можна змолоти все
у блендері. Намастити начинкою млинець і загорнути в рулетики.

З фетою і овочами

ПОТРІБНО: 250 грамів сиру фета,
огірки та помідори, зелень за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: намастити млинчик розтертим сиром, покласти дрібно
порізані овочі та трішки дрібно посіченої зелені. Згорнути.

дрібнений часник. Усю масу посолити і
поперчити, ретельно вимішати. Начинити фаршем млинці, за бажання можна ще й обсмажити на вершковому маслі.

З броколі

ПОТРІБНО: 50 грамів сиру чеддер,
стільки ж пармезану, більше половини
склянки (200 мілілітрів) вершків, броколі та сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: зварити броколі
та дати охолонути. На маленькому вогні нагріти вершки, додати натертий сир
чеддер і пармезан, постійно помішувати,
поки сири не розчиняться і маса не стане
схожа на густий соус. На млинці викласти шматочки броколі, все залити сирним
соусом, загорнути в налисник. Якщо сирний соус залишився, можна полити готові млинці зверху.

З печінки

ПОТРІБНО: 600 грамів печінки, 3 цибулини, 2 морквини, 2 яйця, сіль та перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: печінку зварити
та пропустити через м’ясорубку. Цибулю
з морквою почистити, дрібно порізати і
обсмажити, наприкінці додати печінку
та посмажити ще декілька хвилин. Яйця
зварити, потерти на грубій тертці і додати в сковорідку. Посолити, поперчити і
добре все вимішати. Начинка для млинців готова.

З курячої грудинки

ПОТРІБНО: 500 грамів курячого
філе, 100 грамів твердого сиру, 2 столові ложки сметани, цибулина і зубчик часнику.
ПРИГОТУВАННЯ: куряче філе відварити і дрібно порізати або змолоти. Цибулю подрібнити і смажити до прозорості. Змішати куряче філе, цибулю, натертий сир на крупній тертці, сметану, по-

Бананова начинка

Грибна начинка

ПОТРІБНО: 300 грамів грибів (печериць або лісових, можна заморожених), 3
цибулини, 2 яйця і одна морквина.
ПРИГОТУВАННЯ: гриби порізати і
підсмажити. Порізану цибулю і натерту моркву також підсмажити і потушкувати. Зварити яйця і порізати кубиками.
Всі інгредієнти з’єднати і ретельно перемішати, додавши сіль і перець. Покласти
на млинець, загорнути.

Сирна начинка
з печерицями

м’ясна начинка
для млинців

ПОТРІБНО: 350 грамів відвареного
нежирного м’яса (свинина або яловичина), 2 цибулини, сіль і перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: порізати цибулю
та смажити, поки не стане прозорою. Додати у сковорідку дрібно порізане або
пропущене через м’ясорубку відварене
м’ясо. Посолити й поперчити і смажити
ще близько 10 хвилин. Викласти начинку на млинець і загорнути.

сиру, 4 столові ложки сметани, 3 столові
ложки цукру, одне яйце, кориця і ванільний цукор.
ПРИГОТУВАННЯ: розтерти сир з цукром до однорідної маси, додати сметану, яйце, корицю і ванільний цукор. Начинка готова. Можна начиняти налисники, а можна додати мед, варення, сухофрукти, шоколад. Для підсилення смакових відчуттів спробуйте додати апельсинову або лимонну цедру.

ПОТРІБНО: 500 грамів печериць, 250
грамів твердого сиру, по 2 столові ложки
борошна і сметани, 1 цибулина, півтори
склянки молока.
ПРИГОТУВАННЯ: шампіньйони з
цибулею порізати та обсмажити, додати борошно і перемішати. Влити в сковорідку молоко, додати сметану, посолити, поперчити та довести до кипіння.
Намазати отриманою начинкою млинці,
загорнути в рулетики, викласти в форму
для запікання і посипати тертим сиром.
Запікати в духовці близько 15 хвилин.

ПОТРІБНО: банани, 70 грамів вершкового масла, 2 столові ложки цукру і лимон.
ПРИГОТУВАННЯ: масло і цукор
збити з допомогою міксера. Банани
розім’яти із соком лимона і додати до
збитого масла. Все перемішати або ще
раз збити. Намастити млинці, можна викласти шматочки банана і загорнути рулетиком.

Солодка макова начинка

ПОТРІБНО: 200 грамів маку, 2 столові ложки меду, сухофрукти і ванільний
цукор за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: мак запарити
окропом, злити воду і розтерти в макітрі чи у блендері до білого кольору. Сухофрукти залити гарячою водою, зцідити, підсушити і порізати шматочками.
До маку додати мед, сухофрукти і ванільний цукор, вимішати і намастити масою
млинці. Згорнути рулетиками чи конвертиками.

З яблуком і горіхами

ПОТРІБНО: яблуко, цукор, кориця,
грецькі горіхи.
ПРИГОТУВАННЯ: з яблука зняти
шкірку, нарізати його кубиками. Посипати цукром та корицею, додати подрібнені ядра горіхів. Загорнути начинку у
млинці.

З ягодами

Шоколадна начинка

ПОТРІБНО: одна плитка шоколаду
(100 грамів), 50 грамів вершкового масла, 2 столові ложки води і стільки ж цукрової пудри, свіжі або консервовані
фрукти.
ПРИГОТУВАННЯ: на водяній бані
окремо розтопити шоколад і масло. Все
обережно з’єднати, постійно помішуючи,
і додати цукрову пудру. Намазати млинці отриманою шоколадною пастою, рівномірно розподілити по поверхні порізані фрукти, загорнути трикутничком.

із солодким
кисломолочним сиром

ПОТРІБНО: 500 грамів нежирного

ПОТРІБНО: по склянці різних ягід
(малина, ожина, чорниця тощо), 2 яблука, по 0,5 склянки цукрової пудри і подрібнених горіхів, 4 столові ложки родзинок.
ПРИГОТУВАННЯ: натерти яблука
на крупній тертці і змішати їх з горіхами,
цукровою пудрою і родзинками, в кінці
додати ягоди. Намазати млинці начинкою, загорнути трикутниками або скрутити в рулетики.

дозвілля
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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.

Украiнськi
жарти
.

Журналіст запитує народного депутата:
- Чому так багато охочих боротися з рокішшю, наркотиками, хабарами і так мало - з
бідністю і хворобами?
- А ви подумайте й порівняйте, які трофеї
дістануться переможцеві в одному і в другому випадках.
  
- Гройсман стверджує, що кількість дрібних підприємців збільшилася.
- Можливо, за рахунок збанкрутілих середніх і великих?
  
- За що це тебе так побили?
- За піратство.
- В Інтернеті?
- Та ні, запросив на побачення чужу жінку
без згоди правовласника.
  
- Коханий, скажи мені щось приємне.
- Ти - мій зайчик.
- Мало…
- Стадо зайців!
  
У телеефірі розмірковують двоє політологів:
- Якби усіма державами керували жінки,
то у світі не було б воєн.
- Зате, було б багато країн, які одна з одною не розмовляють.
  
Чоловік купує квіти.
- Виберіть, будь ласка, сто одну троянду для моєї дружини. І щоб квіти були свіжі,
найкращі.
Продавщиця:
- Господи, що ж ви таке накоїли?!
  
Ганна Герман заявила, що вертолітні майданчики по всій країні будувалися не
тільки для Януковича.
- На цих майданчиках за невелику плату
зміг би паркувати свій вертоліт кожен українець. А пенсіонерам і студентам навіть надавали б знижки.

Вважати недійсним
Свідоцтво про право власності від 03 жовтня
2002 року видане виконавчим комітетом Тернопільської міської ради та реєстраційна картка на
документи про право колективної власності видана Тернопільським міським бюро технічної інвентаризації за № 1431 на приміщення загальною площею 35 кв. м. в м. Тернопіль вул. Валова,
6, що належить Церкві Різдва Христового Тернопільської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви, вважати втраченим.

Наш День

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
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Â³òàºìî!

Ігоря Миколайовича Вальчишина
з Днем народження!

із с. Великі Вікнини
Збаразького району

із с. Великі Вікнини
Збаразького району

Хай квітнуть дні яскравим цвітом,
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде і щастя, й тепла.
Щоб Ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку,
Бог з неба Тобі хай дарує
Свою ласку і спокій, і довгого віку!
З любов’ю – дружина Катя,
сини Олександр і Василь,
батьки і вся родина.

У Тернополі
можна
одружитися
за… добу

Â³òàºìî!

Â³òàºìî!

Люблячого онука,
доброго сина, брата
і похресника

Доброго чоловіка, гарного батька,
люблячого сина і зятя

Галину Миколаївну Борук

із с. Білозірка Лановецького району
із 55-річчям!

Феодосія Шевчука
з 18-річчям!

П

Переконайтеся у стабільності
відносин, міцності та щирості почуттів. Радимо озброїтися терпінням і вірою у свою чарівність.

Телець

У ваших фiнансах - цiлковита
стабільність. Ви з легкістю зможете втриматися від необдуманих витрат, незважаючи на велику спокусу.

Близнюки

Ви з успiхом завершите всі не-

Рак

Частi зміни настрою примусять вас замислитися, що ви не
можете контролювати події, якi
відбуваються. Зібратися з думками і досягти спокою вам допоможе відпочинок.

Лев

З’явиться можливість для реалізації вашого потенціалу. Візьміться з натхненням за втілення ваших мрій і планів. Близькі

З повагою і любов’ю –
чоловік, діти, внуки, сваха, сусіди.

У лютому свій День народження зустріла
чудова людина, касир Козівського РЕМу

Наталя Петрівна Труш.
Хай плани Ваші будуть ідеальними,
Ласкавої долі, довгого віку,
Всі задуми нехай стають реальними.
Хай стукає радість у кожне віконце,
Хай серце вільним птахом почувається, Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Усе чудово у житті складається!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Дарує веселі і многії літа!
З повагою – користувачі РЕМу, ті, кому пані Наталя
щиро дарує свою увагу і теплу посмішку.

доïоможімо Полінці жити!

співпадали, розповідають наречені. Після
двох років стосунків, Олексій освідчився
своїй коханій минулого тижня, у п’ятницю,
тоді ж і подали заяву.
Варто відзначити, що реєстрація «ШлюОлексія та Надію спонукала взяти такий бу за добу» у Тернополі є дешевшою, ніж в
швидкий шлюб нелегка робота чоловіка. інших областях, тому цією послугою у нашоОскільки він військовослужбовець та часто му місті зможуть скористатися всі бажаючі,
перебуває у зоні АТО, їхні плани не завжди незалежно від місця проживання.
закінчені справи. Це вплине на
важливі аспекти життя. Вам треба буде прийняти важливе рішення, яке наблизить вас до наміченої мети.

Здоров’я, щастя, радості бажають
На добрий, світлий і щасливий вік.
Хай мир і спокій в домі завжди буде,
Нехай в роботі ладиться усе,
Щоб поряд завжди були добрі люди,
А доля нехай вдачу принесе.
Нехай летять роки, як птахи в вирій,
Життя таке – його не зупинить...
Прийми, рідненька, привітання щирі
В цю пам’ятну і неповторну мить!

Â³òàºìî!

Замовити вітання
для своїх рідних, близьких та друзів можна
безпосередньо
у редакції
тижневика
“Наш ДЕНЬ“,
або за телефоном
(0352) 40-77-60.
Ціна привітання від 70 грн.

ід час презентації
проекту «Шлюб за добу» в
Українському домі «Перемога»
стали на весільний рушник дві пари.

З 22 по 28 лютого
Овен

Весела, добра, чуйна і привітна,
Найкраща в світі мама, теща й друг...
Ти принесла в життя
людей багато світла,
Допомагала завжди всім навкруг.
Не знають втоми роботящі руки,
Проходить в русі кожен новий день,
Сьогодні рідні, друзі, діти і онуки
Тобі дарують тисячі пісень.
Сьогодні щиро всі тебе вітають,
Бо ж день буває раз у рік.

Живи, радій та усміхайся,
Хай все навкруг проміниться теплом,
Хай кожна мить і кожна днина
Для Тебе будуть сповнені добром!
Не відає хай серденько утоми,
І сонце стукає в віконечко щодня.
Нехай щастить Тобі в усьому –
На всіх стежинах юного життя!
Хай доля зачарує Тобі світ,
Здоров’ям, радістю, натхненням,
Щоб Ти прожив багато літ
Під Божим і людським благословенням!
З любов’ю – бабуся Єфімія, тато Феодосій,
мама Лідія, брати Максимко та Андрійко,
хресні Петро та Олена.

Тепер і у нашому місті всі охочі можуть офіційно
зареєструвати свої стосунки за 24 години.

ГОрОСкОП
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Цій милій дівчинці 10 лютого виповнилося лише 1,5 року.
Щодня, щохвилини маленька Полінка бореться за життя.
Тягне до сонечка, до вікна, у якому відбивається небо, тендітні рученята, усміхається світові у щирій надії, що добрі
люди відгукнуться і допоможуть їй жити.
- У донечки важка форма анемії, - каже мама дівчинки Мар’яна Яриняк. – Єдиний вихід врятувати Полінку – це пересадка кісткового мозку. В Україні таких операцій не проводять, нас погодилася прийняти Білорусь. На операцію потрібно 150 тисяч доларів. Таких великих грошей
нашій родині самотужки не зібрати ніколи. Тому звертаємося до усіх,
хто може допомогти зібрати кошти і врятувати донечку. Лікарі радять
звернутися до них якнайшвидше...
рахунок у Приватбанку 5168 7573 2006 5677 Яриняк м.м.

підтримають вас і допоможуть.

Діва

Настав час, щоб почати діалог,
порушити табу або зламати заборони, не зустрічаючи великого
опору. Також вам слід зрушитися з
мертвої точки у всіх сферах життя.

Терези

У вас виникне необхіднiсть
доводити свою перевагу або змагатися, це змусить почуватися ще
краще. Ви спробуєте виправити
ситуацiю.

Скорпіон

Існує ймовірність виникнен-

ня проблем зі здоров’ям. Бажано в цей період берегти нирки,
пити більше рідини, намагатися
не вживати важку їжу і робити фізичні вправи.

Стрілець

Важливою метою для вас залишається сiмейний затишок.
Якщо ваша діяльність пов’язана
зі сферою культури або мистецтва, то додаткові витрати будуть
неминучі.

Козеріг

Незважаючи на деякі проблеми, які періодично виникатимуть,
удача вас не залишить і допоможе здійснити намічені плани. Бе-

режіть здоров’я, оскiльки можуть
загостритися хронічні хвороби.

Водолій

Настане дуже вдалий перiод
для втiлення професійних якостей. З’явиться потреба в позитивній оцінці суспільством, а шлях
для досягнення цілей стане очевидним.

Риби

У стосунках iз колегами запанує гармонія, а спілкування стане відвертiшим і пліднiшим. З іншого боку, є можливість укладання контракту з державною установою. Вихiднi проведiть у родинному колi.

