Андрій Крисоватий: «Я б хотів, щоб наші можновладці
не вбивали віру українців у свою державу»

На Тернопільщині 13-річного школяра Коли ревнощі
згасають...
намагалися довести до самогубства
Життєві історії
квестом в "групі смерті"
у “Сімейному гніздечку”
7 стор.

3

стор.

10-11 стор.

аш
Н ДЕНЬ
Незалежний г ромадсько-політичний тижневик Тернопілля

www.nday.te.ua

Заснований у червні 2013 року

№9 (193), 1 березня-7 березня 2017 р.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Тернополяни виступили
проти котелень на торфі
Шум навіть вночі, до найближчих
будинків – 40 метрів

Погода в
Тернополі
й області
1 березня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 3-4,
вдень 9-12 градусів
тепла. Схід сонця 6.57, захід - 18.02.
2 березня - хмарно з проясненням,

без опадів, температура повітря вночі
0-1, вдень 7-9 градусів тепла. Схід сонця
- 6.55, захід - 18.03.
3 березня - ясно,
без опадів, температура повітря вночі
1-2, вдень 3-8 градусів тепла. Схід сонця
- 6.53, захід - 18.05.
4 березня - хмарно з проясненням,

без опадів, температура повітря вночі
0-1, вдень 7-11 градусів тепла. Схід сонця
- 6.51, захід - 18.07.
5 березня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі
3-4, вдень 8-13 градусів тепла. Схід сонця
- 6.49, захід - 18.08.
6 березня - хмарно з проясненням,

без опадів, температура повітря вночі 2-4, вдень 7-13
градусів тепла. Схід
сонця - 6.47, захід 18.10.
7 березня - хмарно, без опадів, температура повітря
вночі 1-2, вдень 7-9
градусів тепла. Схід
сонця - 6.44, захід 18.11.

6
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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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Тема тижня

Комітет виборців України визначив кращих голів ОДА:

Степан Барна один із лідерів

кращі результати та ефективність» (DOBRE),
було відібрано 6 об’єднаних територіальних
громад області.
У рамках третьої фази спільного проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду» в 11 районах області реалізується 43 мікропроекти громад, загальний бюджет
яких становить понад 16,5 млн. гривень. Станом на 1 січня 2017 року завершено реалізацію
31 мікропроекта громад (проведення заходів з
енергозбереження, будівництво системи вуличного освітлення, ремонт амбулаторій та системи водопостачання). Одночасно успішно впроваджується економічний компонент - 3,1 млн.
гривень спрямовано для створення 4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за
умови часткового співфінансування з місцевих
бюджетів у сумі 154,4 тис. гривень. У 2017 році
планується реалізація ще 2 проектів у рамках
уже існуючих кооперативів на суму 635,5 тис.
гривень. Усього в рамках третьої фази проекту
створено 6 кооперативів.
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Географічна структура надходження інвес- ві культури; м’ясо та харчові субпродукти; деретицій вказує на активну роботу області в євро- вина і вироби з деревини; продукти переробпейському напрямку. Саме з бізнес-партнерами ки овочів, плодів; насіння і плоди олійних роскраїн Європейського Союзу суб’єкти господарю- лин; білкові речовини; меблі; одяг текстильний;
вання області залучили 95,1% усіх прямих ін- жири та олії тваринного або рослинного поховестицій. З них 26% - інвестиції з Федератив- дження; молоко або молочні продукти; яйця;

3.5

мед. Найсуттєвіші експортні поставки товарів
здійснювалися до Республіки Польща (56,3% у
загальному експорті області).
За даними моніторингу протягом 2016 року
започаткували діяльність понад 3,3 тис. новостворених суб’єктів господарювання - за рахунок цього створено понад 5,9 тис. робочих місць.
В області створюються доступні та комфортні
умови надання адміністративних послуг. За рахунок розширення спектру надаваних адміністративних послуг через 21 ЦНАП області протягом 2016 року надано 166,5 тисяч послуг, що
на 41,7% більше у порівнянні з 2015 роком.
У 2016 році середньомісячна заробітна
плата одного штатного працівника зросла на
23,4%, у січні-грудні вона склала 3.695 гривень.
Крім того, в Тернопільській області у 2016 році
зменшилося число безробітних: станом на 31
грудня 2016 року на обліку в центрах зайнятості перебували 10.782 особи, що на 14,8% менше,
ніж на цю ж дату 2015 року.
З початку запровадження ініціативи щодо
виділення землі учасникам Антитерористичної операції у Тернопільській області отримали 6.444 звернення. На сьогодні для надання у
власність учасникам АТО зарезервовано 5699
тис. гектарів земель. Найбільше площ запропоновано у Борщівському, Зборівському, Шумському районах Тернопільщини. Фахівці Держгеокадастру Тернопільської області підготували 3.512 дозволів на розроблення проектів землеустрою на наділи площею 2745,9 гектара. Органи місцевого самоврядування прийняли 852
рішення на землі загальною площею 559,3 га.
Військовослужбовці вже завершили процедуру оформлення у власність 2197 земельних ділянок загальною площею 1402,3 гектара.
В області триває робота з покращення
матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я, модернізації галузі медицини. За 9 місяців 2016 року закуплено та отримано 225 одиниць медичного обладнання на суму 7,9 млн.
гривень.
Найуспішнішими напрямками роботи голови Тернопільської ОДА експерти назвали напрямки щодо підтримки децентралізації та декомунізації. Тернопільська область – одна з лідерів в Україні за кількістю об’єднаних громад.
Це сприяє залученню інвестицій та міжнародної фінансової допомоги. Так, у рамках першого етапу програми «Децентралізація приносить
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Залучення інвестицій
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Індекс промислової продукції
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будівельних робіт
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Показники соціально-економічного розвитку

Боротьба із корупцією
Декомунізація
Енергомодернізація
Розвиток інфраструктури

ної Республіки Німеччина, 14% - з Чехії, 11,2%
– Республіки Кіпр, 11,6% – Королівства Бельгія,
10,1% - Естонської Республіки.
Для забезпечення стабільного економічного розвитку та пошуку дієвих механізмів залучення іноземних інвесторів у 2016 році здійснювалася низка заходів з популяризації інвестиційних переваг області. Зокрема, проведено презентації області у Республіці Польща на дев’ятому Форумі Європа-Україна у м.
Лодзь, двадцять шостому Економічному форумі у м.Криниця-Здруй, в області – під час Міжнародного економічного форуму «Тернопільщина
INVEST 2016», Українсько-Польської коопераційної біржі, у сесійній залі Комітету з економічних питань Угорського парламенту. Інформація
про стратегічні інвестиційні проекти, земельні ділянки та об’єкти для здійснення інвестицій
постійно розповсюджується під час зустрічей
з представниками іноземних держав серед потенційних інвесторів. Впродовж 2016 року Тернопільщину відвідало понад 80 іноземних дипломатичних та бізнес делегацій.
Зовнішньоторговельний оборот товарів за
2016 рік склав 558 млн. дол. США і зріс порівняно з 2015 роком на 1,4%. Оборот імпортних
товарів зріс на 4,2% і склав 270,2 млн. доларів
США, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 17,6 млн. доларів США. Основу товарної структури експорту з Тернопільщини складали електричні машини і устаткування; зерно-

Оцінка місцевих експертів

Спрощення системи
надання адмінпослуг

Тернопільська область є переважно аграрним регіоном із розвиненою туристичною галуззю. В останні роки тут також спостерігається ріст промислового виробництва, переважно
легкої та харчової галузей. Крім того, область
активно працює у напрямку європейської інтеграції, зокрема - реалізовує низку спільних проектів з ЄС.
Дані дослідження та оцінки експертів свідчать про ефективну роботу очільника ОДА, зокрема - в європейському напрямі та налагоджені співпраці з міжнародними організаціями, а
також з декомунізації та децентралізації, підтримки воїнів АТО та прозорості закупівель.
Тернопільська область - один з лідерів за
темпами зростання промисловості. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2016 рік склав
15,7 млрд. гривень, що більше на 32,4%, або на
3,8 млрд. гривень у порівнянні з показниками
2015 року.
Основними напрямками впровадження
енергоефективних заходів, спрямованих на скорочення споживання природного газу у 2016
році в області, було переведення котелень, що
обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання альтернативних видів палива; проведення санації житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та будівель установ. На даний
час у бюджетній сфері області реалізовано 158
енергоефективних та енергозберігаючих проектів на загальну суму 98,8 млн. гривень.

“

“

Голова ОДА: Барна Степан
Призначено на посаду: квітень 2015 року.
На момент призначення був народним депутатом
України. Обраний на позачергових виборах до Верховної
Ради 2014 року від «Блоку Петра Порошенка». Раніше
(з червня 2006 року) працював радником міністра
сім’ї, молоді та спорту. У 2006-2009 р.р. – депутат
Тернопільської обласної ради.
Попередник: Сиротюк Олег, політична
приналежність - ВО «Свобода».

Підтримка децентралізації
Впровадження системи
ProZorro

Комітет виборців України уважно відстежує діяльність
обласних керманичів. За підсумками 2016 року
експерти визначили, хто із голів обласних державних
адміністрацій найкраще веде справи щодо розвитку
ввіреного їм регіону. Співставляючи кількісні та якісні
показники, додаючи оцінку фахівців у різних галузях,
голова Тернопільської ОДА Степан Барна посів четверте
місце в рейтингу, а Тернопільщина впевнено демонструє
макроекономічну стабілізацію, позитивну динаміку
базових показників у реальному секторі економіки та у
соціальній сфері.
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Експерти також високо оцінили роботу ОДА
щодо впровадження системи електронних закупівель ProZorroo. Так, станом на 13.02.2017 року
586 організаторів Тернопільської області оголосили 8198 закупівель, у яких взяли участь 2905
учасників зі всієї України (в т. ч. 1185 учасників
з Тернопільської області). Очікувана вартість закупівель становить 4943,5 млн. гривень.
Крім того, позитивно відзначено діяльність
в напрямку спрощення надання адміністративних послуг. Серед іншого, за підтримки Уряду Німеччини (GIZ), зокрема - Німецько-українського
проекту «Реформа управління на сході України»,
у Скалатській та Підволочиській об’єднаних територіальних громадах реалізовуватимуться
проекти зі створення ЦНАПів.
Тернопільщина стала лідером у процесі
електронного врядування. Запровадження цієї
системи змінює саму сутність відносин владибізнесу-громадян та є одним з інструментів протидії корупції. На сьогодні за допомогою порталу Ternopil.igov.org.ua, можна он-лайн отримати
понад 130 електронних послуг, серед яких і послуга «Захисти бізнес». Ця робота триває та поширюється на усі сфери.
Експерти відзначили, що в області здійснюється робота з покращення інфраструктури регіону. Загалом у 2016 році втілено 557 проектів
регіонального розвитку:
274 проекти – за рахунок субвенції на здійснення заходів із соціально-економічного розвитку окремих територій – обсяг фінансування
61,4 млн. грн.
230 проектів – за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури громад – обсяг фінансування 133,3 млн. грн.
53 проекти – за рахунок Фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевих
бюджетів – обсяг фінансування 91,3 млн. грн. та
21,1 млн. грн.. відповідно.
Також розвивається туристична галузь. На
15% зросла кількість туристів, котрі відвідали область, на 5% збільшилась кількість робочих місць в галузі, зростання обсягу платежів
до бюджетів всіх рівнів склало 10% у порівнянні з показниками відповідного періоду минулого року.
За матеріалами аналізу КВУ, інформації
від структурних підрозділів ТОДА.
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Андрій КРИСОВАТИЙ:
«Я б хотів, щоб наші
можновладці не вбивали

З батьком.
– Ви побували більш, як у 40 країнах
світу. А якби не жили в Україні, то де
б хотіли оселитися і чому?
– Я б хотів жити тільки в Україні. Для себе
це давно усвідомив. Більше двох місяців перебував у США – мені неважко було призвичаїтися і знайти там себе. Однак дякую батькам, які привили любов до України – до свого, рідного. Тут ми маємо коріння, черпаємо
від землі енергію, яка дає можливість рухатися далі. Коли я в дитинстві вперше почув у
церкві про Святу Трійцю, багато роздумував
про це. Тепер я для себе усвідомлюю: у кожній людині повинна бути трійця: тіло, душа
і дух. Тіло – фізичне. Душа і дух – ніби одне і
теж. Але ні. Душа – це ідея, а дух – це стержень. Іван Франко сказав дуже гарні слова:
«Рушійними силами суспільного прогресу
є дух, наука, думка й воля». Саме цей дух і є
стержнем, що тримає на Батьківщині. У нас з
дружиною було немало можливостей виїхати за кордон, але сімейні традиції, дух українства тримає нас тут. Я зумів себе реалізувати
в Україні, дякуючи батьківським настановам,
знанням, які я здобув в українському виші.
– Однак Ви рекомендуєте своїм студентам повчитися ще і за кордоном.
– Так, адже це чудова можливість здобути нові знання, набути цікавого досвіду. Але
першу вищу освіту я наполегливо раджу здобувати саме в Україні. Все, чому студенти навчилися у нас, можна ефективно трансформувати у щось нове – те, що є у Європі чи Америці, а повернувшись, - дієво реалізувати в
Україні. Я також після закінчення навчання у
нашому виші проходив стажування в університетах Австрії, Нідерландів, Німеччини.
Я б хотів, щоб наші можновладці не вбивали віру українців у свою державу. Потрібно
бути справжнім патріотом, адже національна
ідея тримає нас на рідній землі.
– Ви так тепло сказали про батьків,
духовні зв’язки. Ви родом...
– Із села Кошляки Підволочиського району. В моєму кабінеті є картина – намальована
батьківська хата, криниця... Я виріс у селі, де
устрій тамтешнього життя дав можливість
усвідомити відповідальність за кожен крок.
Мені доручали годувати кроликів, пасти корову чи робити щось інше і, водночас, ніхто
не перевіряв, чи виконав я це. Разом з тим
було усвідомлення, що це потрібно зробити.
Це своєрідний принцип свободи, який закладений у нас з дитинства. Бо що таке свобода
і чим вона відрізняється від анархії? Свобода
– це усвідомлена необхідність. Я можу вийти
на вулицю, подихати повітрям, але при цьому я не можу розштовхати усіх. Наша свобода
закінчується там, де починається свобода іншого. Яким чином поділити цю свободу, коли
ти член суспільства? Потрібно навчитися співіснувати.
Минулого року я запропонував включити до навчальних програм нову дисципліну – «Ділові комунікації». Кожен бізнесмен
обов’язково повинен уміти комунікувати. Це
– для економістів, а для усіх інших – «Соціокомунікація». Адже ми повинні знати, як ефективно реалізувати себе у колективі. Якщо кожен навчиться бути особистістю, індивідуальністю й разом з тим пам’ятатиме, що є
елементом структури, тоді буде все гаразд. Я
нещодавно прочитав книгу «Чому нації зане-

віру українців
у свою державу»

«Наш ДЕНЬ» започатковує рубрику «Стиль життя»,
де відомі люди краю відверто відповідатимуть
на запитання про життя, роботу й особисте, про те,
як вони стали тими, ким є. Сьогодні у нас в гостях
ректор Тернопільського національного економічного
університету, доктор економічних наук, професор
Андрій Ігорович Крисоватий.

З родиною...
падають». Кілька речень до теми: «Оскільки
інститути впливають на поведінку і стимули
в реальному житті, вони визначають успіх чи
поразку нації. Індивідуальні здібності є важливими на кожному суспільному рівні. Однак і це потребує інституційної структури єднань...». Тобто, треба поважати кожного як індивідума, але, разом з тим, треба індивідуму
навчитися жити у суспільстві.
– Ви очолюєте університет, де навчаються тисячі студентів. І де також
здобували освіту Ви...
– І моя мама, яка працювала головним
бухгалтером більше трьох десятків років,
теж навчалася тут. І дружина, і син, і невістка.
Саме тут, у стінах університету, я зустрів свою
кохану дружину. Син також зустрівся тут із
своєю половинкою.
– Яким Ви були студентом?
– Дуже активним: поєднував навчання з
громадською роботою. Моя майбутня дружина – також. Ми обоє були відмінниками.
Я отримував іменну стипендію, тоді це були
великі гроші – 100 рублів, Оксана – ще вищу,
120 рублів. Після третього курсу ми одружилися. На перші зекономлені гроші купили меблі до кімнати у студентському гуртожитку.
А ще ми багато подорожували Україною – відвідували різні мистецькі заходи.
До чого я веду? Молоді люди не повинні
замикатися у собі. Я завжди, звертаючись
до студентів, раджу їм намагатися жити
гармонійно. Студентське життя – це не тільки аудиторія. Це гуртожиток, громадська
робота, дозвілля, без сумніву спорт, мистецтво. Головне, навчитися правильно розпо-

ділити свій час.
– Ваші дружина, син працюють також
у ТНЕУ?
– Ні. Дружина – приватний підприємець.
Син також має власний бізнес, хоча й захистив кандидатську дисертацію. З 19 років він
став повністю самостійним і фінансово незалежним. Зараз Ігорю – 27. У нас є донечка
– Ліля-Марія, вона одинадцятикласниця. Тішуся, що діти знають іноземні мови – це допомагає як у бізнесі, так і під час подорожей
за кордоном. Радію і тому, що син з невісткою
Катею або, як ми її називаємо, другою донечкою, уже подарували нам двох онуків. Євочці – 4,5 роки, а Максимкові лише 4 місяці.
– Кажуть: колись було легше жити,
стабільніше...
– Кожна епоха має свої переваги. Потрібно вчитися знайти свою нішу. Хтось мудро
відзначив, що часи, у яких живемо, не вибирають – у них народжуються, живуть і помирають. Інтегруйся у реальну можливість сьогодення, не сумуй за вчорашнім і не покладай великі надії на завтрашнє, – кредо нашого університету. Однак, базуючись на сьогоденні, ми впевнено крокуємо у майбутнє.
– Ваш університет – величезна
структура з філіалами, інститутами.
А що входить в традиційний день
ректора?
– Кожен день не схожий на інший. Зазвичай о 8.30 год. я уже в університеті. На роботу, з Петрикова, де живемо, ходжу пішки. Дорогою можна зустріти друзів, студентів, поспілкуватися. Заходжу у корпуси, дивлюся
як триває навчальний процес чи як здійсню-

ються ремонтні роботи.
До слова, нещодавно інформаційна служба Webometrics оновила світовий рейтинг навчальних закладів, який формується на основі аналізу корпоративного показника їх цитованості системою Google Scholar. Згідно з
оприлюдненим рейтингом Тернопільський
національний економічний університет займає 2505 місце у світовому рейтингу, у той
же час серед українських вишів ми посідаємо
14 позицію. Зауважу, що загалом до рейтингу включено лише 84 українських навчальних заклади. Також за даними Центру досліджень соціальних комунікацій опубліковано
ТОП-20 установ за кількістю бібліометричних портретів учених в проекті «Бібліометрика української науки». Мені дуже приємно, що ТНЕУ посідає друге місце у цьому рейтингу.
Я завжди говорю студентам, що вони навчаються у найкращому виші. Запитують:
«А чому він найкращий?». На що відповідаю:
тому що це був ваш вибір. Молоді треба додавати впевненості. І викладачам наголошую: ви повинні дати можливість студенту
повірити, що він живе у найкращому місті, у
найкращій державі, навчається в найкращому виші.
– А чим Ви найбільше пишаєтеся у
своєму навчальному закладі?
– Мені важко виокремити щось одне. Вищий навчальний заклад – це багатогранний комплекс, який поєднує навчання, науку, культуру, виховання, спорт. Нещодавно
ми повернулися з ХХVІІІ Всесвітньої зимової
Універсіади, яка відбувалася у Казахстані – у
складі української делегації були студенти
ТНЕУ. Наші художні колективи є лауреатами
багатьох міжнародних і всеукраїнських фестивалів, конкурсів. За час мого перебування на посаді ректора в університеті у чотири рази збільшено державне замовлення з
фінансування наукових розробок. Це – вагомий результат.
– Чи є місце на землі, куди б Вам завжди хотілося повернутися? Де Ви
по-справжньому відчуваєте себе
щасливим?
– Завжди хочеться повертатися у сім’ю,
де тебе чекають і розуміють дружина, діти,
де дзвенить сміх онуків. На жаль, давно відійшла у Вічність моя мама. Батько проживає
у нашій хаті у селі. Туди теж завжди хочеться
приїхати, щоб вкотре почути мудрі батькові
слова: «Сину, роби у житті так, як би ти хотів,
щоб люди робили для тебе». Це – моє життєве кредо. Моя мала Батьківщина – це потужна енергетика. Там цілюща вода зі старої криниці, яка ніколи не була відокремлена від дороги. Перехожі завжди можуть зупинитися й
напитися холодної водички. Така була батькова настанова – не можна відокремлювати
криницю від людей, бо це не тільки твоє, це
- Богом дане. Цієї народної мудрості й справедливості потрібно навчитися нашим можновладцям, які вважають, що нафта – це їхнє,
земля, газ – це їхнє. Ні, це
Богом дане багатство, яке
належить нашому українському народові.

Зіна
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У Тернополі
з ініціативи БПП 2017-й
проголосили Роком УПА

Цьогоріч у Тернополі відзначатимуть 75-у річницю
утворення Української повстанської армії та звитяги
Українського духу. Відповідне рішення, яке ініціювали
депутати від фракції «Блок Петра Порошенка
«Солідарність», 24 лютого ухвалила сесія міської ради.
- Документ передбачає проголосити 2017-й у Тернополі Роком УПА і звитяги Українського духу, а також забезпечити доплати до пенсій по 500 гривень кожному з 53 ветеранів ОУН-УПА,
які нині проживають в обласному центрі. Як відомо, торік з ініціативи нашої
фракції обласна рада прийняла рішення про проголошення 2017-го Роком
УПА. Аналогічне рішення ми ініціювали у міськраді на початку січня, коли
вшановували пам’ять видатного земляка, провідного діяча ОУН-УПА Омеляна Польового. Дякуємо депутатам
за підтримку нашої ініціативи, - сказав секретар Тернопільської міської
ради, керівник міського осередку партії «Блок Петра Порошенка» Солідарність» Віктор Шумада. - Гроші ветера-

УВАГА: КОНКУРС!

нам почнуть виплачувати найближчим часом. Вони будуть виділятися у
рамках програми «Турбота». Для цього вже передбачено 282 тисячі гривень на цей і наступний роки. Ми проголосували за відповідні зміни у програму і підтримали рішення, згідно з
яким ці кошти були акумульовані».
Окрім того, 24 лютого депутати міськради внесли зміни в програму «Турбота», які передбачають виділення коштів на компенсацію за комунальні послуги для бійців добровольчих батальйонів. Відтак,
учасникам-добровольцям антитерористичної операції відшкодовуватимуть 75 відсотків вартості житловокомунальних послуг в межах норм
споживання.

«Æінêи - çа ìир і áеçпеêó!»
Асоціація жінок України і відділ сім’ї та молоді
Тернопільської ОДА за підтримки Українського
жіночого фонду проводить конкурс есе для
молоді та малюнків серед дітей на тему
«Жінки - за мир і безпеку!»

Конкурс організований у рамках проекту «Об’єднання зусиль громадськості та влади у Тернопільській області на виконання резолюції Ради Безпеки ООН
1325 «Жінки. Мир. Безпека».
За словами голови Асоціації жінок України Лариси Римар, його мета - залучити учнівську й студентську молодь до формування суспільної думки про те, наскільки важлива активна участь українських жінок у підтримці й зміцненні миру.
До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл і студенти вищих навчальний закладів віком до 18 років.
Роботи журі оцінюватиме в двох номінаціях - кращий твір (есе) для учнів і
студентів віком 11-18 років і кращий малюнок для учасників віком 6-10 років.
Переможці будуть відзначені цінними подарунками.
Конкурсанти повинні подати роботи особисто, або надіслати поштою на
адресу: 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 4, офіс 37 з приміткою «На конкурс «Жінки - за мир і безпеку!». Останній термін прийому робіт на конкурс
– 20 березня 2017 року включно.
Більше інформації про конкурс за телефоном: 0678608876 та на сайті
відділу сімї та молоді Тернопільської ОДА http://www.usm.te.gov.ua/

Тернопільщини тривають
реальні ефективні
реформи»

У

Тернопільській обласній
дитячій лікарні днями
вперше прооперовано
новонароджене немовля методом
лапароскопії, який, на відміну від
звичайної хірургії, проводиться
через відносно невеликі отвори
і не завдає організму значних
ушкоджень.
Сучасну лапароскопічну стійку для
дитячого шпиталю закуплено за кошти,
які виділила Тернопільська обласна рада.
Його вартість понад 1 мільйон 795 тисяч
гривень. Цей комплект виробництва німецької фірми „Ріхард Вольф” є брендовим
в Україні і включає повний набір сучасного відеоендоскопічного обладнання з набором інструментів для проведення операцій
у дітей віком від періоду новонародженості
до 18 років. Комплектація лапароскопічного обладнання дає можливість ефективно
проводити оперативні втручання при хірургічних захворюваннях органів черевної
порожнини та гінекологічних захворюваннях у дівчаток, при отоларингологічних,
ортопедичних захворюваннях, травмах. А
також сприятиме розширенню обсягу оперативних втручань, зменшенню травматизації пацієнтів під час операцій та швидкому одужанню дітей в післяопераційному
періоді.
Для роботи на цьому обладнанні спеціалісти обласної дитячої лікарні пройшли
підготовку на провідних базах медичних
закладів України.
До придбання цієї сучасної апаратури
новонароджених та старших дітей направляли на лікування в інші міста. Тепер сучасні методи лікування доступні і в нашій обласній дитячій лікарні.
«У медицині Тернопільщини тривають
реальні ефективні реформи, - наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Власне ці реформи є пріоритетними, адже мова
йде про здоров’я та життя дітей. Тернопільська обласна рада щороку виділяє кошти дитячій лікарні для закупівлі найнеобхідніших ліків, намагаємося забезпечувати цей лікувальний заклад новим обладнанням, сучасною апаратурою. Придбання лапароскопічного обладнання – це один
із кроків реалізації наших планів у наданні
якісних медичних послуг».
Також за кошти обласного бюджету у
минулому році було придбано два апарати штучної вентиляції легенів „Newport

Затверджено новий реєстр касових апаратів

Державна фіскальна служба України наказом від 17.02.2017 року №102 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Водночас втратив чинність наказ ДФСУ від
14.12.2016 року № 1019.
Оновлений Державний реєстр містить перелік РРО, дозволених до первин-

ної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена, у кількості 148 моделей (раніше було 146).
Також звертаємо увагу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з
купівлі-продажу іноземної валюти, щодо
можливості використання в господарській діяльності моделі реєстратора роз-

рахункових операцій КСТ-В1 з версією
внутрішнього програмного забезпечення В1-1 для неухильного виконання вимог чинного законодавства. Нагадуємо:
фінансові установи мають застосовувати РРО при здійсненні валютно-обмінних
операцій з 17 грудня 2016 року.
Ознайомитись із переліком дозволе-

E360”, які передані у відділення інтенсивної терапії новонароджених та відділення анестезіології і інтенсивної терапії. Це
сучасні апарати високого класу, призначені для проведення штучної вентиляції легенів дітям з періоду народження з масою
від 500 грамів. Використання цих апаратів
сприяє зменшенню термінів перебування
дітей на респіраторній підтримці, зниженню летальності, особливо серед недоношених новонароджених. З моменту введення
в експлуатацію апаратів на штучній вентиляції легенів перебувало більше 20 дітей з
дихальними розладами. Усі вони вижили та
переведені для подальшого лікування в соматичні відділення лікарні.
Новонароджених дітей при потребі
оперативного лікування доводилося відправляти в лікувальні заклади сусідніх областей або в Київ. Зараз наші медики освоїли сучасні технології і готові впроваджувати їх у практику. На сучасному обладнанні будуть працювати не тільки хірурги, а й
офтальмологи, лори, травматилоги. Завдяки цьому обладнанню будуть врятовані сотні наших дітей.
Супер! Тобто, на медицину прицільна
увага і є результати!!! Виписати що завдяки
депутатському корпусу та увазі до теми медицини голови ради
Треба тільки цифри, наміри... Інформація від охорони здоров'я ОДА...
Лапароскопія, що це?
Лапароскопія це один із основних сучасних та ефективних методів діагностичного обстеження, а також вид хірургічної
операції на внутрішніх органах. Назва походить від двох грецьких слів laparo - живіт
і skopeo - дивитися. Основною відмінністю
лапароскопії від звичайного хірургічного
втручання є те, що вона проводиться через
відносно невеликі отвори. У той час, як для
звичайної хірургічної операції потрібні чималі розрізи.
Перші спроби лапароскопічних оглядів
зафіксовані в 1911 році, коли французький
невролог Бернхайм вводив через вузьку
щілину ректоскоп для огляду внутрішніх
органів. Майже до кінця двадцятого століття лапароскопія застосовувалася в діагностичних цілях. Вперше лапароскопічна операція була проведена в 1986 році у Франції.
З того часу почалося велике життя ендоскопічної хірургії, яка завдяки мікропроцесорній техніці, зробила революційний прорив.

них до використання РРО можна на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/
podatkove-zakonodavstvo/nakazi/71336.
html.
Детальніші консультації - у Центрі обслуговування платників за адресою: вул.
Білецька, 1 і за телефоном: 43-46-10.
Відділ організації роботи
Тернопільської ОДПІ.
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21 лютого в Тернополі відбулася установча конференція
громадської спілки «Федерація футболу Тернопільської
області». Її зініціювали представники районних,
міських федерацій, футбольних клубів, спортивних
організацій. Ця структура перебирає на себе функції
організації футбольного процесу на Тернопіллі після
того, як виконком ФФУ зафіксував численні порушення
та призупинив членство Тернопільської федерації
футболу і її керівника Володимира Мариновського. Новим
керівником футбольної спільноти регіону було обрано
народного депутата України Тараса Юрика. Про те, які
зміни чекають тернопільський футбол, розповів голова
Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик.
На Тернопіллі буде дитячо-юнацька футбольна ліга.
- На сьогодні Тернопільська область займає одне з останніх місць серед всіх регіонів за показником популярності уроків футболу серед дітей
та юнацтва. Як можна змінити цю
ситуацію на краще?
- Розвиток дитячо-юнацького футболу стане пріоритетним напрямком роботи нової футбольної федерації області. На
жаль, попередня команда приділяла цьому питанню недостатню увагу. Хоча, тільки
функціонування добре розвинутої дитячоюнацької футбольної школи може стати
якісною базою для формування успішних
професійних команд. І тут нам доведеться
починати фактично з нуля – зі створення
при обласній федерації комітету дитячоюнацького футболу. Адже, як виявилося, в

структурі визнаної нелегітимною ТОФФ такого комітету, як і інших комітетів, не було
взагалі. Ми плануємо невдовзі створити в
Тернопільській області дитячо-юнацьку
футбольну лігу. На даний момент в Україні
такі ліги є лише в третині регіонів. В той же
час, у нас є позитивний досвід формування
такої ліги в Івано-Франківській області, де
зараз вже реалізується низка корисних реформ. Найближчим часом проведемо координаційну нараду за участю керівництва
дитячо-юнацьких футбольних шкіл області і домовимося про дату проведення установчої конференції, на якій і буде сформовано ДЮФЛ Тернопільщини. Це буде окрема структура, керівництво якої концентруватиме свої зусилля винятково на підготовці маленьких футболістів. Таким чином

ми уникнемо зайвої бюрократії і зможемо
більш ефективно використовувати наявний ресурс.

Уся фінансова допомога від
ФФУ – дитячо-юнацькому
футболу

- До речі, про ресурс. Створення
ДЮФЛ потребує додаткових коштів?
- Ми лише почали узгоджувати всі організаційні питання. Однак, вже зараз можу
сказати, що плануємо спрямовувати всю
фінансову допомогу, яка зараз надходить
від ФФУ регіональним федераціям (50 тисяч грн.), на розвиток дитячо-юнацького
футболу та районних федерацій. Також
сподіваюся, що нам вдасться залучити до
цієї корисної справи представників місце-
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вого бізнесу. Це завдання суттєво спроститься, якщо у Верховній Раді вдасться
прийняти вже внесений на розгляд законопроект про меценатство у спорті. Крім
того, технічну допомогу зі створення такої організації нам обіцяє надати Федерація футболу України.

Футбольні амбіції
Тернополя

- На відміну від деяких інших обласних міст, Тернопіль наразі не можна
назвати одним з футбольних центрів
країни. Чи є у вас вже якісь задуми, реалізація яких допоможе підвищити
спортивний авторитет міста?
- Так. По-перше, в нашому обласному центрі є чудовий міський стадіон, технічний рівень якого дозволяє приймати
матчі високого рівня. Зокрема, в нас вже
є попередня домовленість з ФФУ про те,
що на цьому стадіоні найближчим часом
може пройти поєдинок за участю нашої
молодіжної збірної або юнацьких збірних. І такий захід однозначно додасть
футбольного авторитету нашому місту.
По-друге, в нас є попередня домовленість з куратором Національної збірної ветеранів Олегом Собуцьким про
проведення в Тернополі матчу за участю цієї команди. Це буде благодійний
захід і всі отримані від продажу квитків
кошти будуть направлені на допомогу
дітям-переселенцям. Крім того, ми хочемо запросити гравців ветеранської збірної провести напередодні благодійного матчу кілька майстер-класів в різних
районах області для вихованців наших
ДЮСШ. І такі уроки, впевнений, будуть
цікаві не тільки нашим юним футболістам, а й їх батькам та тренерам.
- І, наостанок, про обласний футбольний чемпіонат….
- Часу до початку змагань залишається не так багато. А ще необхідно вирішити низку організаційних питань, бо хочемо забезпечити проведення чемпіонату Тернопільської області з футболу на
якісному рівні. Ми зробимо все, щоб чемпіонат відбувся вчасно і в ньому взяли
участь всі заявлені команди.

Òóðáîòà ïðî ëþäèíó – îñíîâà ðîáîòè Ôîíäó
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огдан Іванович
Кріпкий з Підгаєць
ще два роки тому
не знав, що доля піднесе
йому випробування і
доведеться і собі, і долі
доводити, що він – таки
кріпкий. Найперше –духом,
а не лише, як записано в
паспорті.
Працював Богдан Іванович
у школі на сезонних роботах, цінували його як хорошого зварювальника, але не цурався ніякої
праці. От і того дня за усним розпорядженням директора школи працівники виносили сміття
та частини демонтованого котла. Попросили Богдана Івановича
підсобити. Коли піднімали – чоловік оступився і впав. Частина важкого котла впала на нього і спричинила перелом хребта.
Звичайний робочий день завершився проблемою, яку досі долає
сімейство Кріпких. Спочатку три
місяці в лікарні, опісля ще 240 малорухомих днів.
Тільки Богдану Івановичу
стало трохи краще – зі страшним
діагнозом злягла дружина Галина Петрівна. Перенесла кілька хірургічних операцій.
З Божою поміччю і сусідів,
та знайомих помаленьку долали

біду. Бо є для кого жити – двоє дітей ще тільки дорослішають. Допомагав Богдану Івановичу і заступник начальника відділення
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань в Бучацькому районі – Юрій Мандрицький. Він знає не лише всіх
потерпілих на виробництві в Підгайцях особисто, а й постійно цікавиться їх проблемами.
Ось і цього разу завітали в оселю Кріпких заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду в Тернопільській області Григорій Радзіх, представник
структури в районі Юрій Ман-

дрицький та страховий експерт
з охорони праці відділення виконавчої дирекції Фонду в Бережанському районі В. Малінський.
Не лише для того, аби в скрутні часи підсобити продуктами, а
й з’ясувати, як допомогти родині Кріпких подолати ланцюг хвороб та якнайшвидше голову сім’ї
поставити на ноги. Ортопедичне
взуття від Фонду Богдан Іванович вже отримує, а також страхові виплати, які належать інваліду
трудового каліцтва.
Відвідали цього дня і Богдана Івановича Адаміва, який теж
мешкає у Підгайцях. Чоловік вже
тричі брав участь у спартакіадах
потерпілих на виробництві «Сила

духу», що проводились управлінням виконавчої дирекції Фонду в
області.
Богдан Іванович мав можливість поспілкуватися з багатьма
спортсменами-аматорами, брав
участь у змаганнях з гирьового
спорту та дартсу, завоював бронзу в особистому заліку. У Фонді розуміють: подібні спортивні
змагання - чудовий соціальний
проект, який допомагає сотням
людей, котрі з виробничих причин втратили здоров’я, відчути,
що вони здатні на більше.
Для пана Богдана участь у цих
заходах стала приємним доповненням до спілкування з працівниками Фонду, з якими в 2010 році по-

знайомився після нещасного випадку в ДТП. Працював водієм автомобіля КАМАЗ на підприємстві
«Підгайці Будсервіс». Тоді, в основному, перевозили цукрові буряки
з Радехівського цукрозаводу. Після ДТП пам’ятав майже обірвану
ногу, далі – складні операції в Чернівецькій клініці. Поставили штучний суглоб, який оплатив Фонд.
Тепер чоловік не лише ходить, а й
гирі на спартакіаді піднімає…
Мають з дружиною Богданою
Богданівною дочку та сина, внучка Марта – вже у четвертому класі. Час іде, а здоров’я треба підтримувати, тому хотіли б пролікувати главу сімейства у санаторії. Заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду в області Григорій Радзіх обіцяв посприяти у санаторному лікуванні.
160 потерпілих на виробництві відвідали керівники структурних підрозділів виконавчої
дирекції Фонду в області у минулому році з виїздом на місце постійного проживання, аби вивчити побутові умови, з’ясувати
потреби та побажання інвалідів
трудового каліцтва. Адже потерпілі на виробництві люди – основа роботи структур Фонду.
Зоряна ЗАМКОВА.
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Тернополяни виступили
проти котелень на торфі
Шум навіть вночі, до найближчих
будинків – 40 метрів

У Тернополі розгорається скандал довкола спорудження котелень на альтернативному паливі. За кошти інвестора вже закінчують встановлювати обладнання і розпочали тестування механізму. Містяни обурюються, що не було громадських обговорень. Скаржаться на сильний шум і сморід у повітрі. У міській раді запевняють
- спалювання торфу не шкідливіше, аніж газу. Переконані, цей
проект допоможе частково відмовитися від російського газу, а
в майбутньому, можливо, і знизити ціну на тепло. Хоча наразі
конкретно не говорять – відколи
і на скільки…
Сьогодні котельні працюють
у тестовому режимі, а сертифіковані екологічні експерти перевіряють безпечність їх роботи. За
інформацією «Тернопільміськтеплокомуненерго», відповідні заміри вже провели у котельнях на
вул. Просвіти, 9 і Лемківській, 23.
Чиновники переконують - там
екологічні показники у нормі.
Журналіст Борис Машлянка
мешкає неподалік котельні на

бульварі Просвіти. Розповідає,
відколи її запустили, мешканці
прилеглих будинків страждають
від сильного шуму. Не стихає він
ні у вихідні, ні вночі.
- Як починає гудіти, то матері, які гуляють з дітьми, відразу
ж ідуть додому. Від цього гулу аж
вікна вібрують. Яка ж це модернізація? Ми вже багато років живемо біля цієї котельні, але зараз
це справжній жах, - додає Борис.
Іще одну котельню запустили на вул. Купчинського неподалік лікувальних закладів – обласної дитячої лікарні, другої
міської лікарні, пологового відділення та онкодиспансеру
- У нас вібрації, гул, ніби працює дизельний поїзд у дворі.
Весь дим іде на дитячу лікарню.
Поруч пологове відділення, кардіологія, – розповідає тернополянка Лілія Майка. - Нас ніхто
не попереджав про те, що споруджується котельня на твердому паливі. Ми дізналися, коли
з’явився неприємний запах.
Найактивніше відстоюють
свої права мешканці вулиці Київської, де також споруджують

котельню на альтернативному
паливі. Вони прийшли на сесію
міської ради вимагати припинення робіт.
Люди обурюються, що жодних громадських обговорень цієї
ідеї не відбулося, тож більшість
тернополян, що живуть поблизу,
дізналися про новий проект, коли
почалися будівельні роботи або ж
завдяки шуму і неприємному запаху, які з’явилися після запуску.
У «Тернопільміськтеплокомуненерго» зазначають, що зробили
все згідно з правилами й опублікували оголошення у газеті «Тернопіль Вечірній», повідомивши
громадськість у такий спосіб…
- Нас навіть не повідомили,
коли почали будувати, не казали,
що таке буде, - обурюється ініціатор акції протесту Юлія Мамчак.
– Не було жодних громадських
слухань. Як таке можливо? Влада
міста вирішила зекономити газ

ціною нашого здоров’я? Котельня знаходиться просто у дворі двох житлових будинків. Найближчий – за 40 метрів. Неподалік – три дитячі садочки… Як так
можна? Ми вимагаємо зупинити
і заборонити проведення реконструкції котельні на вулиці Київській з переведенням на альтернативні види палива з добудовою виробничого приміщення,
бо не хочемо в результаті дихати
торф’яними відходами.
Щоб з’ясувати ситуацію щодо
котельні на Київській, створили
спеціальну комісію, у яку ввійшли депутати, представники
громадськості та екологи. Міський голова запевнив тернополян, що допоки не буде висновків комісії і погодження громадськості, запуск котельні призупинять. А щодо інших об’єктів,
то, за слова керівництва «Тернопільміськтеплокомуненерго»,

Реалії
офіційних скарг у їх структуру не
надходило.
Загалом же у міськраді не розуміють обурення тернополян
через спорудження котелень на
твердому паливі. Запевняють,
спалення торфу менш шкідливе,
аніж газу.
- Ми встановлюємо дороге
обладнання з надійними системами очищення, - зазначає директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. - Наш партнер – один з найвідоміших в Україні та Європі виробників пристроїв для очищення димових газів. Є багато країн,
які перейшли на альтернативні
види палива. За цим – майбутнє.
Наші газові котельні за викидами нічим не кращі.
За словами Андрія Чумака,
зараз котельні працюють у тестовому режимі. Тож недоліки у
їх роботі ще будуть усунені. Також триває екологічна експертиза, без якої неможливо отримати дозвіл на викиди. Тож крапку
в цій справі поставлять екологи.
Поки у твердопаливні котельні вкладають мільйонні інвестиції, поблизу котельні на бульварі Просвіти практично всю зиму
зеленіє трава. Це явище у місті не
поодиноке. Значна частина тепла
втрачається ще по дорозі у домівки тернополян. І тепло з альтернативних джерел втрачатиметься так само. Можливо, з цього
варто було починати?

Юлія
ТОМЧИШИН.

Прийшла весна, в Україні «зійшли»

нові ціни на комуналку
І

з березня українці платитимуть
більше за світло. Це вже
п’яте за останнi два роки
пiдвищення тарифiв на
електрику для населення. Згідно
з постановою Нацкомiсiї, що
здiйснює держрегулювання у
сферах енергетики та компослуг,
березневе зростання мало б бути
останнiм етапом пiдвищення
вартостi електроенергiї,
запланованого на два роки.
Але у відомстві зазначають: українцi
платять лише близько 40 відсотків ринкової вартостi електроенергiї. І пiсля підвищення цiна для споживачiв все одно буде
нижчою за ринкову. Тому, ймовірно, тарифи підтягуватимуть до економiчно обгрунтованого рiвня. Страшно уявити, якими у
кінцевому результаті можуть виявитися
розцінки…
А відтепер на найбільш уживану норму - вiд 100 до 600 кВт/год - тарифи зростуть на 30 відсотків: із 1,29 до 1,68 гривнi
за кiловат. Тi споживачі, які використовують за мiсяць менше 100 кВт/год, платитимуть на 26 відсотків бiльше: замiсть 71,4
копiйок - 90.
У Кабміні підвищення цін пояснюють

Підвищення цін на компослуги, продукти харчування і ще на
багато чого, очевидно, і є «життям по-новому», обіцяним владою.
Ось і знову, з настанням весни, «зійшли» нові ціни на комуналку.

тим, що Україна відмовляється від радянської системи надання компослуг, коли за
все платила держава, і переходить до ринкової системи європейського зразка. Але
не враховують того, що в Європі тарифи
прив’язані до зарплат. Там не платять третину доходів за комуналку.
Експерти називають стрiмке зростання тарифiв економiчно невиправданим. Зокрема, екс-мiнiстр економiки, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий в інтерв’ю «Експерсу» наголосив: будь-яке пiдвищення вартості
електроенергiї, так само, як і палива, позначається на цiнах у всiх iнших галузях. Це
відчують промисловість, транспорт, побут.
Не вженуться за підвищенням зарплати і
пенсiї. «Це полiтика тимчасових керiвникiв,
якi знають, що їм у владi залишилось небагато, i хочуть витягти з економiки якомога
бiльше на користь певних компанiй чи державних монополiй. Нам потрiбна стабiльна
цiнова система. Iнакше будемо поринати
в дедалi бiльшу кризу», - застерігає економіст.
У свою чергу експерт Фонду суспiльної
безпеки Юрiй Гаврилечко зазначає: щоб
говорити про ринкову чи неринкову
вартiсть, потрібно мати вiльний ринок
електроенергiї. Хто у нас може обрати собі

того чи iншого постачальника? Якщо немає ринку, то говорити про ринковi цiни безглуздя.
А в Європі тарифи ЖКГ дешевшають.
У Франції, приміром, падіння цін на нафту
призвело до зниження вартості газу для
споживачів на 24 відсотки. В Україні цього
не сталося, хоча наша держава купує той же
газ. Парадоксально: у нас тарифи ростуть
навіть тоді, коли світові ціни падають.
Економіст Олександр Охріменко з цього приводу сумно пожартував: «В Україні
тарифи - як у Європі, а зарплати - як в Африці. У Кабміні вважають, що люди десь
знайдуть мішок з грошима і понесуть в
касу. Але грошей у людей немає. Вони перераховують за комуналку, скільки можуть».
Тим часом, борги населення перед постачальниками зростають: на кінець грудня сягнули уже 23,4 мільярда гривень.
Влада радить оформляти субсидії. Однак, механізм субсидій заводить Україну
в глухий кут. А неплатежі можуть спричинити повну дезорганізацію роботи компаній - постачальників компослуг. Зрештою,
куди йдуть субсидійні кошти? У кишені
монополістів-олігархів і чиновників.
Як повідомляє видання «Фінанси.ua»,
експерти й надалі роблять невтішні прогнози: цифри у платіжках зростатимуть.

Наприклад, ціна газу для підприємств, які
подають гарячу воду в будинки, не змінювалася з липня. Очевидно, її підвищать.
Щодо вартості газу, то, за словами економіста Андрія Блінова, Україна взяла
зобов’язання перед МВФ переглядати ціну
«голубого палива» для населення і «Нафтогазу». Зараз платимо 6879 гривень за тисячу кубів. Перегляд може означати підвищення до 7500-8000 гривень. Газ для споживачів може подорожчати на 10-15 відсотків.
Подальше зростання тарифiв може
бути лише в обмiн на модернiзацiю енергосектору, наголошує Володимир Лановий.
Інвестицiйнi плани повиннi бути прозорi.
Люди мають розумiти, на що витрачають
їхнi кошти. В іншому випадку пiдвищення
тарифiв - це фiнансування корупцiї.
Зростають не тільки тарифи, а й невдоволення українців владою. Політики й чиновники, зазвичай, свої гріхи списують на
війну. Але не війна гальмує економічний
розвиток держави, а тотальна корупція на усіх рівнях. І злодійство. Підрахували: за
останні десять років з України вивели в офшори 116 мільярдів доларів.
Апетити українських багатіїв і чиновників - непомірні. Як і тирифи на комуналку та цінники в магазинах.
Різниця лише в тому, що
перші - насолоджуються
життям, а ми – ледве виживаємо…
Ольга ЧОРНА.
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«Ó äів÷ат періоäи÷но
ìінÿвсÿ êолір о÷еé»
На Тернопільщині 13-річного школяра намагалися
довести до самогубства квестом в "групі смерті"

С

причинити собі
ножем глибокі тілесні
ушкодження на руці - такі
інструкції отримав підліток
в Інтернеті. Хлопчик живе в
одному з районів, а завдання
йому дали в групі, учасником
якої він був.

ства. Зараз експерти вивчають матеріали, які отримав підліток.
Правоохоронці припускають, що через відео на підлітка здійснювався гіпнотичний вплив, оскільки він помітив,
що у дівчат періодично мінявся колір
очей. Хлопчик також розповів, що не
пам'ятає, як саме вирізав на тілі малюнок. Після цього школяр отримав і наМалюнок помітив учитель
Підлітку надіслали текстові повідо- ступне завдання - зробити глибокий
млення та відео, на якому дві дівчинки поріз від плеча до кисті. Проте злякаврозповідали про важке життя. Напри- ся й цього не зробив, а видалився з грукінці вони запропонували вирізати на пи.
руці кита. Серед повідомлень була і на- Зла гра в добру фею
очна рекомендація, як саме це робити.
Так звані групи смерті з'явилися
Малюнок у формі кита помітив на кілька років тому в російському
руці школяра вчитель і повідомив по- інтернет-сегменті. Слідчі з’ясували, що
ліцію. Виявилося, що завдання підліт- з грудня 2013 по травень 2016 року в
ку надсилали з так званої групи смер- соцмережі "ВКонтакте" створили віті, останнє в якій - самогубство. Спершу сім закритих спільнот, адміністратоучасникам пропонують намалювати ри яких за допомогою різних завдань
кита або ще якесь зображення на руці схиляли підлітків до самогубств. Згоручкою. Згодом - зробити малюнок ле- дом смертельна гра розповсюдилася і
зом. Так грають з підлітками аж до са- в Україні.
могубства - і все потрібно знімати на віКити одні з небагатьох ссавців, які
део.
усвідомлено йдуть на суїцид, викида- Зафіксовано в області також фак- ючись на скелі або на суходіл. Можлити, коли до дітей у соцмережах намага- во, саме тому цей морський гігант став
лися достукуватися, тільки зловмисни- символом групи смерті. Тепер є чимакам цього зробити не вдалося, - розпо- ло варіантів гри - "Тихий дім", "Розбувідає начальник обласної поліції Олек- ди мене о 4:20". За правилами, потрібсандр Богомол. - Хоча діти й вступали но виконувати різноманітні квести, що
у групи, але шкоди своєму здоров’ю не пов'язані із заподіянням собі шкоди.
завдавали. За фактом в районі ми поКоли дитина зацікавилася і потрарушили кримінальне провадження за пила у групу, куратор спочатку розпистаттею 120 – доведення до самогуб- тує її та дає нескладні завдання. Зго-

Помер колишній
голова облради
Анатолій Жукінський

В

екс-посадовця стався інфаркт після
розбійного нападу.
Голова Тернопільської облради 2002-2006
років Анатолій Жукінський помер 26 лютого. Розбійний напад стався кількома днями раніше.
Після нападу Анатолій Жукінський сам звернувся у
поліцію.
- Він розповів, що в п’ятницю ввечері, близько 19:30,
на нього біля гаража на вулиці Паращука в Тернополі
напали двоє невідомих. Заштовхали в гараж, зв'язали
руки пластиковими стяжками, на голову натягнули поліетиленовий пакет. Погрожуючи пістолетом і завдаючи тілесні ушкодження, нападники вимагали гроші,
- розповіли правоохоронці.
Злочинці забрали 1,5 тисячі грн. й iPhone і втекли.
Через півтори години Анатолій Жукінський отямився, зміг вийти з гаража і зайти в магазин, звідки
люди викликали швидку допомогу та поліцію.
- Потерпілого бригада швидкої допомоги забрала в
лікарню, - кажуть правоохоронці. - Медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного
мозку та множинні садна обличчя. Після надання допомоги його відпустили за місцем проживання.
У суботу потерпілий ще спілкувався зі слідчими. Він повідомив, що нападники були в балаклавах.
Проте, через півтори доби Анатолій Жукінський помер у власному будинку від повторного інфаркту міокарда.
Цей випадок правоохоронці кваліфікували як розбій. Слідство триває, поліція розшукує нападників.

дом з допомогою різних прийомів і без
того вразливих підлітків підводять до
суїциду, занурюючи в транс і оточуючи
похмурими умовами, ізолюючи від друзів. Якщо дитина відмовляється виконувати завдання, куратор може погрожувати особисто розправитися з нею
або завдати шкоди сім'ї.
- Відомо, що зловмисники діють не
лише через соцмережу «ВКонтакте», а
й через «Однокласники», «Інстаграм»,
діти роблять одне одному розсилки
через різні поштові адреси, - каже керівник відділу комунікації обласного
управління поліції Сергій Крета. - Найбільш вразлива група – це діти, які навчаються у 5-8 класах. Старші розуміють, що таке суїцид, і усвідомлюють наслідки. З’являються різновиди цієї гри,
розраховані на малолітніх дітей. Є так
звана гра в добру фею. Її суть в тому, що
вночі треба встати, піти на кухню, відкрити газові конфорки – і до ранку, як
обіцяють куратори груп, можна стати
феєю.

Групою керували
студенти-медики

В Україні, за даними начальника
відділу ювенальної превенції Тернопільщини Петра Тиховича, вже зафіксовано випадки самогубств дітей, які
виконували квестові завдання. Поки
не зрозуміло, чому і кому це потрібно.
Припускають, що куратори груп володіють цілком професійними навичка-

ми психології.
Днями українська поліція викрила одних з адміністраторів суїцидальної гри "Синій кит", які виявилися
студентами медичного вишу в Києві.
Вони пояснили, що намагалися зрозуміти, як працює свідомість, чи вдасться маніпулювати підлітками у складних життєвих обставинах. Арештувати їх, проте, не вдалося, оскільки немає жертв.
Попри підозри, закриття груп і затримання, організатори суїцидів продовжують свою діяльність, а розкручування теми змушує зацікавитися
навіть тих дітей, які ніколи і не думали про смерть. Тернопільські правоохоронці наголошують: якщо вам відомі факти про розповсюджувачів, адміністраторів чи учасників таких ігор, негайно повідомляйте про це на оперативну лінію 102.
Психологи закликають батьків більше спілкуватися з власними дітьми і цікавитися їхніми щоденними проблемами. Водночас, рекомендують не тиснути на сина чи доньку, а попереджати
про те, що вони можуть побачити такі
групи і що це небезпечно.
Правоохоронці просять батьків також перевіряти, чи є на тілі дитини
порізи та малюнки, звертати увагу на
коло осіб, з якими спілкується дитина,
зокрема й в Інтернеті. Усе це, зрозуміло, потрібно обговорювати, а не суворо
забороняти.

Çасóäили еêс-на÷алüниêа äерæінспеêöі¿

Н

а Тернопільщині
апеляційний суд
призначив реальну
міру покарання колишньому
керівнику інспекції з питань
захисту прав споживачів.
Чиновника за хабар засудили
до 5 років позбавлення волі.
- Встановлено, що посадовець

разом з головним спеціалістом інспекції вимагав та отримував гроші від підприємців за скасування
перевірок та зменшення їм суми
штрафів, - розповіли в обласній
прокуратурі.
Ухвалою Апеляційного суду
Тернопільської області змінено
вирок суду першої інстанції. Екс-

начальника інспекції з питань захисту прав споживачів засуджено
до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
Йому також заборонено обіймати посади в органах державної влади протягом трьох років. Водночас
екс-чиновника позбавили 7 рангу
держслужбовця.

Спіймали бандитів, які продавали "сладості"

З

лочинці торгували наркотиками через
Інтернет, а свої послуги рекламували,
залишаючи написи на стінах будинків
"Телеграф - сладості" - такі написи неодноразово
з’являлися в різних частинах Тернополя впродовж
останніх кількох місяців. Саме цим завуальованим
способом наркоторговці продавали свою сировину.
У злочинців існували власні сайти оголошень і
рекламні брошурки. Товар продавали дистанційно.
Покупець заходив на сайт, замовляв продукт, оплачував і отримував інформацію, де забрати сировину.
Для постійних клієнтів діяли навіть бонусні пропозиції. За грам екстезі торговці просили 300 грн., два
грами продавали уже зі знижкою – за 550 грн.
- Злочинці організували фактично Інтернетмагазин наркотиків широкого спектру, - розповів начальник обласного управління поліції Олександр Богомол. - Можна було замовити все, починаючи від марихуани до грибів, ЛСД, амфетамінів та
інших препаратів. Злочинці працювали в такому ре-

жимі, коли здавалося, що їх зловити неможливо. Але
завдяки скрупульозній роботі нам вдалося виявити
фактично всіх учасників групи.
Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних
– місцевих жителів віком від 24 до 27 років. Як виявилося, у кожного були свої функції – одні малювали оголошення на стінах будинків, інші фасували
наркотики, обрані розвозили заборонену сировину
по всьому обласному центру і ховали у визначених
місцях.
Четвірка наркоторговців полегшували собі роботу, зареєструвавшись у месенджері "TELEGRAM"
під ніком "Вкусные сладости".
Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, екстезі, марихуану, ваги, пакетики для пакування, рекламні брошури, понад 200 тисяч гривень
і бойову гранату РПГ-5.
Наразі затримали чотирьох учасників групи, суд
обрав їм міру запобіжного заходу - тримання під
вартою.
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Êартèнè ï’ÿтèкëаñнèöі Äіанè
Äрîçäîвñüкîї вèкëèкаëè
çаõîïëåннÿ ²вана Ìар÷óка

О

дин з літературних класиків
стрімко увійшов у царину
слова завдяки витонченій
мистецькій фразі : «У нього очі,
наче волошки в житі». Навряд, чи
знайдеться багато письменників,
які б могли так виразно і майстерно
вирізьбити зоровий портрет малого
хлопчини. Але коли глянути на
личко Діани Дроздовської, не
можна не відчути, як тебе підіймає
осяйна хвиля, ніби поряд затіяли
танок промінці сонця й кличуть у
чистий самобутній світ дівчинки, де
все розумне і щире.
Діана – учениця 5-го класу Плебанівської
школи під Теребовлею. Вона талановита у
художньому мисленні, тому захоплено танцює і ще захопленіше малює. Тут неможливо не згадати вислів Івана Марчука, про те
що в Україні на одному квадратному метрі
більше талантів, ніж у Європі на одному квадратному кілометрі. До речі, доля подарувала їм шанс зустрітися: геніальному художнику й одинадцятирічній дівчинці, яка у своєму юному віці малює світ аквареллю. Перебуваючи на Тернопіллі, Іван Марчук заїхав у
сільську школу в Плебанівці, де побачив картини Діани. Йому так сподобалися роботи
дівчинки, що він подарував їй на згадку альбом із репродукціями своїх картин.

Мама Діани, пані Оксана, – хореограф.
Тож любов до танцю прищепила не лише
Діанці, а й молодшій доньці Аліні. Утрьох
вони танцюють настільки вишукано, як
тріо скрипалів-віртуозів творять авторську сюїту. Тож заслужено перемогли у районному танцювальному конкурсі «Шасливі сім’ї».
А Діана ще й у кольорах своїх малюн-

ків, у обрисах людей, дерев, будівель творить вловиму гармонію пензля. Сніжинки у
неї шепочуться, снігові баби підглядають за
навколишнім світом, дерева кличуть, хмарини манять... Технікою цієї динаміки Діані ще не досягнути, а своїм єством та душею
зове – ось, милуйтеся, люди! Виставка робіт
дівчинки нещодавно відбулася у Тернопільській школі-гімназії імені Франка.

Діанка також частий переможець різних конкурсів, які проводяться у Теребовлянській художній школі, де вона навчається під керівництвом Світлани Василівни Блищук.
Психологи і педагоги про таких дітей
говорять коротко: чиста душа. Тож відрадно, що Діанка, її сестричка Алінка, не загубилися серед протиріч сьогоднішнього села. Бо їх мама, Оксана Володимирівна,
свою танцювальну натуру зреалізувала навіть у межах сільського клубу. Добрих три
десятки дітей пані Оксана вчить жити танцем, його естетикою та красою.
Планшети, ноутбуки, «Айфони», електронні ігри заполонили життя сучасного
школяра. Проте є сотні і тисячі дітей зразка Діани, котрі вже в найближчому майбутньому стануть суттю нашої держави.
Василь ЯЩЕНКО.

×èòàííÿ - ìóêà ÷è çàõîïëåííÿ?
Ч

Як навчити дитину любити книги

ому перша книжка іноді не викликає у дітей інтересу? Та
тому, що користуватися нею без
допомоги дорослих вони ще не можуть.
Насолоджуйтесь читанням самі й виробіть у дітей ставлення до читання, як до
задоволення.
Як відзначають багато батьків і педагоги, сучасні діти все рідше беруть в руки книгу. Велика кількість ґаджетів, надлишок інформації та нудні уроки в школі здатні відбити охоту до читання. Що робити, якщо
дитина не хоче читати? Звернімося за порадами до психологів і педагогічного досвіду.
ЧОМУ ДИТИНА НЕ ХОЧЕ ЧИТАТИ?
Чи часто у вашій сім'ї ведеться розмова
в дусі: "Поки не прочитаєш 5-10-20 сторінок,
гуляти не підеш (не сядеш за комп'ютер, не
будеш дивитися телевізор і т.д.)"? Якщо так,
ваша дитина ніколи не полюбить читання.
Чому? А ви запитайте себе: вам хочеться робити щось "з-під палки", з примусу? Напевно, ні. Те ж і з читанням. Якщо ви використовуєте метод "батога і пряника" - справа не піде на лад. Яким би не був смачним
"пряник", "батіг" у цьому випадку перекреслить все. Любов до книги неможливо прищепити через насильство.
Що робити? Вихід один: любов до книги
повинна починатися з інтересу, захоплення.
Тільки тоді, коли процес читання буде асоціюватися з задоволенням, справа піде на лад.
ЯК ПРИЩЕПИТИ ЛЮБОВ
ДО ЧИТАННЯ МАЛЮКАМ ТА УЧНЯМ
МОЛОДШИХ КЛАСІВ
Існує чимало методик, які допоможуть
вам і вашій дитині зануритися в чудовий
світ книги та літературного слова. Ось лише
деякі з них.

Гра в читання
Любов до читання можна прищепити
через гру. Варіантів безліч, було б бажання.
Попросіть дитину влаштувати імпровізовану телестудію або радіостанцію. І в той
час, поки ви зайняті домашніми справами,
оголосіть, що зараз ваш малюк - ведучий
програми "В гостях у казки". Зазвичай діти
з захопленням починають переказувати
прочитане або самі придумують нові історії. Завдання можна коригувати, підлаштовуючись під домашнє завдання в школі.
Оголосіть себе втомленою і попросіть
дитину почитати щось "від втоми". До кінця читання "відбувається диво": мама одужує від нудьги.
Створюйте книги самі
З такою ідеєю виступила Сесіль Лупан,
автор книги про виховання дітей. Книгу
можна створити на комп'ютері, вставити
барвисті фото вашого малюка, скласти до
кожної фотографії кумедні історії. Як показує практика, діти з захопленням читають
про себе. Адже це і потрібно - щоб дитина
отримувала від читання задоволення.
Метод Кассиля
Виберіть цікаву, динамічну розповідь,
дочитайте до кульмінації і відкладіть книгу. Зазвичай дитині не терпиться дізнатися, що було далі. А значить, спрацює мотивація: ви її зацікавили.
Метод Іскри Дауніс (дитячого психолога)
Підкиньте дитині лист, написаний від
імені її улюбленого героя. У листі, буквально в двох рядках, герой повідомляє, що
хоче дружити і приготував для свого нового друга подаруночок. А сюрприз лежить в
якомусь конкретному місці.

Наступний лист може бути вже більш
докладним. Тепер герой повідомляє вашому малюкові, що хотів запросити його
в цирк, але зауважив, що вчора він не прибрав іграшки. Зате, якщо завтра малюк буде
вести себе добре, його чекає похід в кіно.
Варіантів листів багато - головне, щоб
кожен наступний лист був на 2-3 рядки довшим за попередній.
На рівні підсвідомості закріплюється
зв'язок: читання - подарунок - задоволення.
Найдієвіший прийом - читайте самі!
На ніч, перед сном, завжди можна приділити хвилин 10 для того, щоб почитати
дитині книжку. Ця традиція виховує найкраще за всі психологічні прийоми.
І, звичайно, ваша дитина навряд чи захоче брати книги в руки, якщо в родині ніхто не читає. На жаль, мама, яка гортає виключно глянцеві журнали, або тато, який
проводить вільний час біля комп'ютера, навряд чи будуть хорошим прикладом для малюка. А якщо дитина часто бачить батьків з
книгою, теж почне читати.
Чергуючи прийоми та ігри в читання,
можна прищепити дитині справжню любов до книги.
Чудовим варіантом є також мотивація. Так, наприклад, за прочитану самостійно сторінку (спочатку це може бути кілька рядків, два абзаци і т.д.) наклеюйте дитині красиву наліпку або пригощайте цукеркою. Спосіб мотивації можуть вибрати
тільки батьки, орієнтуючись на інтереси
свого малюка.

Лідія КУШНІРУК,
вчитель початкових класів
Підлісецької ЗОШ І-ІІ ступенів
Кременецького району.

10 простих порад,
які допоможуть у боротьбі
за дитяче читання.

1. Читайте малюку вголос потроху кожен день. Що-небудь дуже для нього цікаве. У дитини з'явиться розуміння, що читати - це цікаво, а не важко і
нудно.
2. Сходіть з малечею в бібліотеку,
нехай сама вибере цікаву для неї книгу.
3. Не сваріть дитину, якщо читає
повільно.
4. Запропонуйте дитині літературу «для легкого читання». Журнали, маленькі книжки, книги з веселими історіями і жартівливими віршами. Те, що
читати не довго, але захоплююче. Так
ви позбавите її страху перед читанням.
5. Попросіть дитину розважити
братика, сестричку або свої іграшки почитати їм ма-а-аленьку казочку.
6. Купіть настільну гру, яка передбачає читання.
7. Запропонуйте придумати продовження улюбленої казки, в якій дитина стала б головним героєм і всіх врятувала.
8. Навчіть шанобливо ставитися
до книги, берегти сторінки, правильно
зберігати книгу і ремонтувати її.
9. Запропонуйте дитині в книжковому магазині вибрати цікаву книгу.
10. Не перестарайтеся. Дитина,
крім читання, повинна ще гратися, гуляти і навіть просто відпочивати.
Можливо, вона доросте до читання
трохи пізніше?
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ську, не в «нормандському форматі». Мусимо чесно сказати собі й суспільству: нам
усім слід налаштуватися на те, що боротьба
з російською агресією триватиме, вона не
закінчиться ні завтра, ні післязавтра», - наголосив Клімкін. За його словами, «немає
жодного магічного способу досягти завтра
якоїсь фантастичної угоди, після якої Росія
перестане нас дестабілізувати».
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Світ
У США - 11,1 мільйона нелегалів

Чому жителі Донбасу
не йдуть у партизани?

Про це йдеться у доповіді «Конфліктбарометр-2016». «У світі налічується 226
збройних конфліктів. 18 збройних сутичок
учені класифікували як війни з найвищим
ступенем ескалації. Аналітики зафіксували три нових війни: у Туреччині після невдалого путчу; в Сирії протистояння різних
опозиційних та ісламістських угруповань;
збройні сутички між урядовими військами
і повстанцями в Ємені», - йдеться у повідомленні. Більшість конфліктів відбуваються через релігійні та ідеологічні розбіжності, передає «Німецька хвиля».

Яка зарплата
у генпрокурора Луценка?

Зарплата генпрокурора Юрія Луценка у січні зросла майже удвічі і склала 92
тисячі 841 гривню. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит «Українських
новин». Після вирахування податків і зборів Луценко отримав 74737 гривень. Платня Луценка за грудень 2016 року склала 55
тисяч, за листопад - 63637 гривень.

Турчинов пояснив, чому
запровадив АТО, а не воєнний стан

Під час засідання РНБО, яке відбулось
28 лютого 2014 року, коли в Криму почали з’являтись «зелені чоловічки», Олександр Турчинов (тоді в.о. президента
України) був єдиним, хто підтримав ідею
введення воєнного стану. В інтерв’ю виданню «Цензор.net» він зізнався, що відповідний указ був вже у течці. «Ми готувалися
до вторгнення російської армії на материкову Україну. На цей випадок указ про введення воєнного стану в мене був детально
відпрацьований і пролежав у папці на столі, поки я виконував обов’язки президента. Тоді, 28 лютого, Рада нацбезпеки не проголосувала за мою пропозицію про введення воєнного стану, але підтримала запропонований комплекс заходів, спрямованих
на екстрене відновлення боєздатності армії, реанімацію силових структур, підготовку мобілізації і оборонних рубежів на півночі і сході України», - заявив Турчинов. І додав: у той час в України не було сил і засобів
для забезпечення воєнного стану в Криму.

Главу НБУ Гонтареву можуть
замінити на Яценюка?

Глава Нацбанку Валерія Гонтарева може залишити свій пост вже до середини квітня. Про це йдеться у статті
«МВФ хоче додаткових гарантій від України для виділення $1 мільярда», - повідомляє «ukranews». Також може піти з посади
і міністр фінансів Олександр Данилюк. Серед претендентів на посаду глави НБУ - експрем’єр і лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк. А також екс-глава «Ощадбанку» Анатолій Гулей і голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Щоправда, в НБУ від чуток
про відставку Гонтаревої відхрещуються.

Клімкін: боротьба з агресією Росії
закінчиться не скоро

Міністр закордонних справ Павло
Клімкін заявив: Україні слід налаштуватися на те, що боротьба з російською
агресією не закінчиться «ні завтра, ні післязавтра». Для Росії будь-який успіх України як демократичної європейської держави - це фундаментальний удар по самій логіці російської системи. Про це глава МЗС
сказав у інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня.
Україна». «Я вважаю, що питання не в Мін-

Протестні настрої населення окупованих територій Донбасу досягли піку і
не переростуть в організований партизанський рух. Це відбувається через незрозумілу політику українського уряду з фактично безкоштовним постачанням світла,
газу, води та соціального забезпечення у вигляді виплат українських пенсій в ОРДЛО.
Замість того, щоб припинити фінансування
цих територій і створити умови для виникнення негативних до окупаційної влади настроїв у зв’язку з важким економічним становищем, - невиплатою пенсій, соціальних нарахувань і зарплат, уряд робить все,
щоб уникнути появи цих настроїв, продовжуючи фінансування, повідомляє «Телеканал 24». Так, за останній рік на 49 відсотків
збільшився вуглевидобуток на окупованих
територіях, що дозволило окупантам створити нові робочі місця і виплатити зарплату. За інформацією аналітичного відділу ГІ
«Права справа» щодо того, куди зараз прагнуть жителі Луганська і Донецька, населення окупованих територій можна умовно
розділити на три категорії. Перша - 20-25
відсотків жителів, які хочуть повернення в
Україну. Друга - приблизно 30-35 відсотків,
які прагнуть до Росії. Решті - все одно, лише
б не стріляли.

Янукович розлучився зі своєю
Людою: тепер живе з коханкою

Колишній український президентвтікач Віктор Янукович в інтерв’ю одному з іноземних видань заявив, що після
45 років подружнього життя розлучився з дружиною Людмилою. Зараз живе зі
своєю коханкою Любою Полежай. Новину
передає «Преса України». За словами експрезидента, його шляхи з Людмилою вже
давно розійшлися, після чого вони й розлучилися. Тепер він живе в Росії зі своєю цивільною дружиною - 40-річною Полежай,
яка є сестрою його колишньої кухарки. Ще
за часів президентства Януковича Полежай
була його коханкою, а потім втекла разом з
ним.

Вікова дискримінація
під час пошуку роботи

За даними порталу «HH.ua», близько
80 відсотків опитаних українців потрапляли у ситуації, коли одним із ключових чинників під час прийому на роботу був вік співробітника, а не його професійні якості. Переважно обмеження стосуються людей старшого віку. Проте, проблема вікової дискримінації торкається і
людей молодого покоління, які нещодавно
здобули вищу освіту. Кожен другий учасник
опитування негативно ставиться до вікової
дискримінації і наголошує: основним фактором прийняття рішення про прийом на
роботу повинна бути кваліфікація, а не вік.

Людей «косить» депресія

У світі через депресію потерпає більше 300 мільйонів осіб. За останні 10 років кількість випадків цієї хвороби зросла
на 18 відсотків. В Україні через таку проблему страждає 6,3 відсотки населення. Такі
дані оприлюднили спеціалісти ВООЗ, пише
health.unian.ua. Медики пояснюють: йдеться про психічне порушення, яке впливає на
здатність успішно працювати, вчитися, вести домашні справи і може призвести до самогубства чи спровокувати розвиток онкозахворювань. Хвороба провокує стійке відчуття суму. Ефективні форми лікування
включають психосоціальну допомогу й медикаментозне лікування.
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є законодавча перешкода - президентом Франції може бути громадянин цієї
країни, а Обама не відмовлявся від американського паспорта. «За часів, коли
Франція збирається масово голосувати
за ультраправого кандидата, ми все ще
можемо дати цій планеті урок демократії, обравши президентом іноземця», йдеться на сайті. Творці петиції не впевнені, що ідея втілиться в життя, але таким чином спробували дати людям надію.

Кремль створив елітний
спецзагін хакерів

За даними дослідницького центру
«Pew», у США проживає 11,1 млн. нелегальних іммігрантів. Найбільше нелегалів у Нью-Йорку - близько 1,2 млн.,
у Лос-Анжелесі з передмістями - 1,1
млн., у Х’юстоні - 575 тисяч. П’ять із 20
міст з найбільшою кількістю нелегалів
(Ріверсайд, Сан-Франциско, Сан-Дієго
і Сан-Хосе) розташовані в Каліфорнії.
Саме в цьому регіоні мери наполягали
на тому, що міста будуть і надалі пропонувати притулок іммігрантам, незважаючи на погрози Трампа. Багато, якщо не
більшість, жителів, які вирощують худобу, збирають овочі, продають хот-доги,
фрукти і морозиво, перебувають в країні нелегально. Частина з них працюють
в ресторанах і нічних клубах.

Хлопець одружився з 82-річною
жінкою, закохавшись в її голос

28-річний індонезієць одружився з
жінкою, старшою за нього на 54 роки.
Чоловік на ім’я Софіан Лохо Дандел
працює механіком, пише «Daily Mail».
Рік тому йому подзвонила незнайомка
Марта Поту. Номер набрала помилково.
Дандела зачарував її голос. Вони почали
спілкуватися по телефону. Згодом хлопець зрозумів, що закохався. І вирішив
приїхати в гості до своєї коханої. Був шокований: двері йому відчинила 82-річна
жінка. Під час спілкування Марта не розкривала свого віку. Дандел дізнався, що
вона живе сама, чоловік помер 10 років
тому. Двоє дітей працюють за кордоном.
Зворушений історією Марти, Дандел пообіцяв залишитися з нею назавжди. Родичі нареченого були приголомшені віком його обраниці. Марта називає свого чоловіка «Божим даром». «Я молилася Богу, щоб він послав мені супутника,
який зможе подбати про мене в старості.
І він почув мої молитви», - каже жінка.

У Німеччині не знають, куди
подіти рекордні доходи

Німеччина завершила 2016 бюджетний рік з рекордним показником профіциту, перевищенням доходів над витратами. Поки невідомо, куди
спрямують державні кошти, повідомляє
«Німецька хвиля», посилаючись на дані
Федерального відомства статистики.
Підсумки бюджету показали плюс у 7,7
мільярдів євро. Федеральні землі отримали профіцит 4,7 мільярдів євро, а місцеві громади - 3,1 мільярда. Фінансовий
показник бюджетів усіх рівнів Німеччини торік сягнув рекордного значення з
часів возз’єднання. Сума профіциту становить 23,7 млрд. євро.

Французи хочуть бачити
президентом… Обаму

У Франції почали агітувати за ексглаву Білого дому Барака Обаму і хочуть домогтися висунення його кандидатури на пост президента Франції.
Як повідомляє «ABC News», весь Париж
зараз обвішаний плакатами з портретами Обами. На них напис: «Obama17» і заклик відвідати однойменний веб-сайт.
На Інтернет-ресурсі можна підтримати
петицію і переконати екс-президента
США взяти участь у виборах. Активісти хочуть зібрати мільйон підписів. Але

У Росії готують так званий елітний
підрозділ хакерів - групу APT 28 формують за таємними вказівками розвідки. Про це повідомляє «The Financial
Times». Експерти стверджують, що більшість із них мають чималий досвід в організації кібератак (більше десяти років), у тому числі на дипломатичні ресурси Заходу. Підтвердили створення
відповідної організації очевидці з різних
країн: Ізраїлю, Німеччини, Америки та
Британії. Втім, російська сторона заперечує створення такої групи. Існує припущення, що саме хакери з APT 28 кілька років тому намагалися зламати ресурси іноземних телеканалів, серед яких
CNN та ВВС, а також кількох офіційних
відомств. Зацікавилися російські «куратори» і військовими ресурсами НАТО
та спробували скомпрометувати конкурента Дональда Трампа під час виборів
- Гілларі Клінтон. Раніше у Міноборони
РФ офіційно підтвердили наявність кібервійськ, чисельність яких коливається у межах тисячі осіб.

Здорожчання віз до Єгипту
перенесли на липень

Підвищення вартості візи до Єгипту перенесли з 1 березня на 1 липня
2017 року. Про це повідомляє агентство «Associated Press». За рішенням міністерства закордонних справ Єгипту,
влітку в’їхати в туристичну країну буде
у 2,5 раза дорожче - не 25 доларів, а 60.
Рішення мало вступити в силу 1 березня, але влада перенесла термін на прохання туроператорів. Адже весна - традиційно низький сезон для цієї африканської країни.

Росіяни аплодують Путіну,
як колись німці - Гітлеру

Російський журналіст Аркадій
Бабченко, який змушений був терміново виїхати з РФ до Чехії через загрозу арешту путінським режимом, розповів у інтерв’ю виданню «Апостроф»
про рівень узурпації влади на своїй батьківщині. Цькування журналіста
розпочались після його різких висловлювань про загиблих в авіакатастрофі
російських «діячів», які летіли до Сирії,
щоб підтримати бойовий дух російських
убивць тамтешнього народу. Журналіст
розповів, що рівень узурпації влади в РФ
набув небачених масштабів, а країна перетворилась на поліцейську державу.
Бабченко переконаний, що президентські вибори в РФ у 2018 році, на які багато хто у світі покладає надії, стануть черговим фарсом та прелюдією до тріумфального сходження «царя-батюшки»
на «трон». І пояснив: рівень підтримки
Путіна досяг такого рівня, що керувати Росією за допомогою засобів сучасної
медицини 65-річний диктатор зможе ще
років 40. Таку ж підтримку мав напередодні Другої світової Адольф Гітлер. Тоді
активна робота пропаганди і репресії
гестапо дали чудовий ефект у створенні
культу вождя. Того ж досягли і прокремлівські
ЗМІ та ФСБ Росії.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Невигадана історія

Сімейне

гніздечко

Три пари оченят…
Від них весь світ засяяв,
Шафраном голубим
позастеляв поріг.
Так спраглий за теплом
вже березень чекає
І, може, очі ці старий
розтоплять сніг…

вибрала…»

На фото Віктора БОЙКА: маленькі тернополянки, сестрички Христинка, Яринка і Даринка Ратушняки.

…К

олись тут
сходились
дві дороги. А
потім, коли на клаптику
поля збудували маленьку
капличку, почали
сходитись людські душі.

Навесні господарі зупинялися біля каплички попросити
в Господа погідних днів і гарного врожаю. А восени дякували
за збіжжя. Влітку селяни приносили до каплички свіжу криничну воду - для подорожніх.
Ставили в затінку. Накривали
збанок лопухами.
Навпростець, польовими
дорогами, люди добиралися до
міста і храмів. Зупинялися біля
каплички змовити молитву, перепочити, напитися води. Навіть взимку тут хтось залишав
свої сліди і молитви…
Посадили біля каплички
кущі бузку і шипшини. Коли бузок зацвів уперше, комусь приснився сон, наче квітами милувалися ангелики. Тому ніхто ніколи тут не зламав жодної гіллячки бузку. І шипшини не збирали. Ягодами ласували птахи…
Ангелики біля каплички
снилися людям не раз. Тому
жінки, у яких не було дітей, почали приходити сюди зі своїми проханнями-молитвами. Вірили, ангелятка донесуть їх до
Всевишнього…
…Розвалили капличку «совіти». Залишилося тільки три
камінці з підмурівку, кущ бузку
і шипшина.
…Настя часто ходила з бабусею Мотрею на друге село. Там
жила Мотрина старша сестра.
Коли було сухо і тепло, прошкували польовою дорогою. Бабуся Мотря завжди зупинялася біля місця, де колись стояла капличка. Вклякала, молилася. Потім присідала на камінець відпочити. Розповідала
Насті про маленьку церковцю
серед поля, зруйновану «червоними». І про переорану «колхозом» другу дорогу.
- Ось тутечки дорога була.

Сокровенне

Пам’ятаю як нині. Ми нею на
наші морги їздили. Завжди
спинялися біля каплички. Я
сама не раз воду тут ставила.
Це було, Настуню, Небесами вибране місце. Тут молилися жінки і лелеки приносили їм дітей.
Коли капличку зруйнували,
людей все одно віра сюди вела.
Приходили, аби «ті» не бачили.
Свічки потай запалювали. А на
Паску клали крашанки для ангеликів.
Бабусині оповідки скидались на казки. Навіть камінці
здавалися дівчинці особливими.
Коли вітер пробігав пшеницями чи ячменями, бабуся усміхалася і казала:
- Господь гладить по голівці
збожжя. Тільки не наше воно.
Збіжжя Мотря називала
«збожжям» - бо від Бога.
- Якщо треба буде порадитися з Господом, приходь сюди,
Настуню. То - помічне місце…
…Дороги повели Настю з
рідного села до великого міста. Там вчилася, вийшла заміж і
осіла. А бабуся Мотря очікувала
правнучка або правнучку. Минуло два роки, три…
- У нашій родині пізні діти
- не дивина, - втішала улюблену внучку Мотря. - Може, тому
й живемо довго.
Правнучка або правнучки
Мотря не дочекалася…

«Я тебе

…Колись Настя чула, що
діти вибирають батьків ще до
народження. Чому ж її з Максимом не хоче вибрати якась
душа?
Чоловік майже змирився,
що дітей у них не буде. А Настя
сподівалася. Мама її також далеко поза тридцять народила.
- Значить, така доля, - заспокоював дружину.
- Вона живе на далекій зірці,
- шепотіла Настя, дивлячись у
вечірнє небо.
- Хто?
- Наша маленька душа.
Максим обіймав дружину. І
сам роздивлявся всіяне зорями
небо, немов сподіваючись побачити там щось незвичайне.
Він звик до Настиних фантазій…
- Здалося б купити нову
рамку на бабусину фотокартку,
- мовила мама, коли Настя приїхала в село. - Ця вже зовсім розлітається.
На старій весільній світлині бабуся Мотря зі своїм нареченим - гарні й молоді. У сорочках, вишитих гладдю. В нареченої коса нижче пояса. А в дідуся
Мітьки, якого Настя пам’ятає
лисим, - розкішний чуб хвилею.
Так і не запитала Настя в бабусі, де в селі в роки її молодості
фотографа знайшли. Чи з міста
замовили?
Бабусині очі дивились на
Настю, мов живі. Відійшла в
бік, і «пішов» услід погляд зі
світлини. Настя усміхнулася
бабусі-нареченій. І пригадала
давні слова: «Якщо треба буде
порадитися з Господом…»
- Треба, бабусю, треба…
- Ти щось сказала, Настю? гукнула мама з кухні.
- Ні, нічого…

На світанку Настю збудив
горластий півень. Здавалося, від його «ку-ку-рі-ку» прокинувся весь світ. Одягнулася.
Знайшла мамині гумові чоботи. Весняні дороги, мов тісто.
Хотіла тихенько, щоб не збудити маму, вийти з хати.
- Куди ти, доню, зібралася?
Мама вже не спала. Може,
також півень збудив. А, може,
роки.
- Як кажуть у місті, подихаю
свіжим повітрям. Скоро повернуся.
За селом звернула на польову дорогу. Ту, якою ходила з бабусею на друге село. Дійшла до
місця, де колись була капличка.
Кудись поділися камінці. Невже
комусь в господарці знадобилися? Стільки років пролежали. І шипшини не стало. Тільки
бузок залишився.
Їй треба порадитися з Богом. Попросити Всевишнього,
аби зіслав на землю маленьку
душу, яка живе на далекій зірці.
Настя розмовляла з Небесами. Устами і серцем. Освячувала слова сльозами простої жінки, яка прагне материнства. Її
розуміла земля, засіяна озиминою - влітку вродить щедрим
урожаєм. І розумів світ, який
вислухав безліч прохань та молитв…
Із-за сусіднього села сходило сонце. Настя поверталася
додому…
…Маленьке дівчатко ступало назустріч Насті. В світлому
волоссячку заплуталися сонячні промінчики. Підійшло. Взяло
Настю за руку. Усміхнулося. Мовило:
- Я тебе вибрала…
Поки що це був лише сон…
Ольга ЧОРНА.
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Коли в Сочі зійшли з поїзда і
сіли в автобус, Уляна лиш те й робила, що оглядала такий незнайомий їй ландшафт… Ліворуч – гори,
точніше, витесана з каменю стіна. Щомиті здавалося, що водій
вріжеться в неї. Тоді, рятуючись
від дорожніх галюцинацій, вирішила спрямувати свій зір праворуч. Значно цікавіше: незвичні дерева, подекуди поміж ними вимощений камінням під’їзд до віддаленого будинку, теж кам’яного,
вкритого, мабуть, черепицею.
«Як у нас на Україні, - подумалося, - але ж будинки зовсім не такі:
якісь безформні, з безліччю дивних прибудов…». Гіві, спостерігаючи здивований вираз обличчя
Уляни, почав роз’яснювати їй специфіку життя грузинського народу, побуту, особливостей клімату.
Заспокоїлась. Задрімала на його
плечі.
Гіві обдумував, які слова підібрати для матері, батька, братів і

селі вже давно не
пам’ятали такої
засніженої та суворої
зими. Високі кучугури між
будинками, кострубаті
білі шапки на покрівлях,
загорожах, кущах... І
безмежний морозний
простір, оповитий
сріблястим інеєм. Все це
виглядало, як таємниче
панно досконалого
художника.

А в легких сутінках зимового надвечі’я ця краса ще більше увиразнювалася від мерехтіння сотень тисяч
зірочок-ліхтариків.
Батько
із
синомпершокласником дуже любили розглядати це живе вечірнє полотно. Вони милувалися зоряним зимовим небом,
сліпучо-білими шубками дерев,
химерними візерунками, які з
настанням сутінків поступово
з’являлися на віконних шибках.
В такі моменти батько лагідно
пригортав сина до грудей і неквапно розповідав про Великого і Всемогутнього Творця, котрий дарує людям всю цю красу.
В один з таких вечорів, коли
батько і син зазвичай провадили свої бесіди, в кімнаті пролунав телефонний дзвінок. Це сусідові негайно потрібна була
батькова допомога.
- Сину, я іду до дядька Миколи, а ти тут побудь деякий час
без мене. Я скоро повернуся, сказав батько і пішов.
Сусіди виконали необхідну
роботу і сіли обговорити останні сільські новини. За розмовою якось втратили відлік часу.
Раптом їм здалося, що наче б то
скрипнули вхідні двері. Коли
господар вийшов на веранду,

то побачив сусідського хлопчика. Його щічки палахкотіли
намороженим рум’янцем, він
стояв по пояс у снігу.
На гамір вийшов і батько.
Коли він побачив свого маленького сина, то дуже здивувався.
- Синку, як ти сюди дійшов? – запитав батько. – Надворі ж вечір, усе вкрите снігом і крізь замети просто неможливо йти. Я сам ледь дійшов до дядька Миколи.
- Таточку, - сказав малий,
горнучись до батька. – Мені
було зовсім неважко йти, я ж
ішов по твоїх слідах.
Дорогі друзі, а які сліди залишаємо ми для своїх дітей?
Куди вони ведуть? Чи видно
наші сліди на «засніженому»
стихіями, війнами, хворобами
та різними негараздами «полотні» життя? Пам’ятаймо,
що наші діти в цьому житті
йдуть по наших слідах. Тому
так важливо нам, дорослим,
чітко розставляти свої життєві орієнтири, щоб бачити:
куди ми йдемо, як ми йдемо і
для чого ми йдемо…
Оксана ГУДЗЬ,
с. Огризківці
Лановецького району.
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Коли ревнощі

згасають...

сестер при знайомстві з Уляною. ревернена тумбочка – німі свідки час, поки вони стали на рушничок
Адже вони зовсім не її хотіли ба- Романової люті і сварки.
щастя. Груди розпирало від горчити у своєму домі, жінку з двоІ хоч вдома намагалася якось дості за красуню-наречену і вже
ма майже дорослими дітьми, а загладити конфлікт, пояснити, дружину. І дітки у них, як лялечки.
струнку юну Тамару, що жила не- що нічого серйозного у них з Гіві
Йому ставало не по собі, коли
далеко, по-сусідству. Дівчина за- не було, чоловік не хотів нічого хто-небудь із чоловіків затримукінчувала медичний виш у Тбі- слухати, ані жити з Уляною в од- вав погляд на Уляні. Так, ревнував,
лісі.
ній хаті. Вона подала на розлучен- дуже ревнував! Розумів сам, що
- О-о-о-й…- почувся глибокий ня. Гіві теж розрахувався з місце- Уляні з ним було нелегко жити: з
стогін з уст сплячої Уляни. Враз вої лікарні і покликав її з собою, його вічними підозрами, докоравона рвучко випрямилася на си- у свою сонячну Грузію. І ось Уля- ми, сварками. Не хотів, аби дружидінні: «То це був сон?!». О, як до- на тут, серед незнайомих людей, на навіть з колегами професійне
бре, що це був лише сон. Коли пе- хоча у звичній лікарняній обста- свято відзначала, чи з подружкареповідала його Гіві, аж тремті- новці. Та чи у звичній?
ми десь на каву зайшла. Якби він
ла. Їй снилася його родина. Всі у
Одного разу в лікарні стався знав, до чого доведуть його ревчорному. Вишикувавшись, озбро- справжній скандал. Старші гру- нощі! Хіба б так повівся з Уляною
ївшись чим попало – віником, ло- зини однієї з палат запротесту- в той жахливий вечір? А без неї,
патою, кострубатими палицями вали: хотіли, щоб їх обслуговува- зрозумів, життя – не життя. Її по– шипіли: «Геть звідси!». Зі стра- ла лише своя медсестра – грузин- вернення давало йому надію. Він
ху поступала назад. Здавалося, ще ка. Як не намагався головний лі- зміниться. Він усе їй пробачив,
крок – і вона полетить у прірву, кар владнати ситуацію, нічого не лише б вона…
що враз зазяяла позад неї. Як до- вийшло.
Хода по кімнаті приглушувабре, що прокинулась.
Тепер Уляна сиділа вдома, ку- лася, приглушувався біль у серГіві заспокоював Уляну: «Ми ховарила. Родина Гіві раділа: коли ці чоловіка. Раптом кинувся: «Як
будемо жити окремо. Мені дідусь Тамара почне працювати в лікар- же вона там, в чужій оселі, коли
заповів будинок. А до рідних хо- ні, Уляни там не буде. Можливо, є своя?..». Не витерпів, поїхав, задитимемо в гості».
її звільнили не без їх участі? Така брав додому. Не опиралась. СпоТак і сталося. Гіві охоче при- думка все частіше свердлила мо- чатку здебільшого мовчали. Пойняли хірургом у штат район- зок. Врешті не витримала. Коли тім спільні хатні інтереси, дзвінки
ної лікарні, її – медсестрою. В гос- Гіві прийшов додому після склад- дітей допомогли повернутись у
тях у батьків бували рідко. З його ної операції, в дверях знадвору ще не забуте минуле. Вже не треродини ніхто не переступив ко- стирчав ключ: «О, вже моя Уляна ба було видумувати причин, чому
лись рідний їм поріг. Гіві це мучи- починає жити по-нашому, не за- батько не дає мамі слухавку, коли
ло. Просив Уляну ласкавірозмовляє з ними, а радить
ше ставитися до його сім'ї,
зателефонувати мамі самим,
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аби її полюбили. «Полю- …Їй так хотіло
бо та «десь вийшла»…
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били… - гірко зітхала вона.
Тим часом гаряча кров
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серед св
– Мене ледве терплять…».
закоханого
і гордого грузина
у,
колег, почути рідну мов
Гіві роздвоювався між родала себе знати. Він поверне
динними гніздами, та країї, що б там не було! Приїхав,
пройтися доріжками
ще не ставало. Уляні часто
переконував. Звав. Та не вдае
Ал
старезного парку…
дзвонили її діти з Америки,
лося Гіві забрати Уляну нана
що поїхали на навчання по
зад у Грузію. Вона вирішила
сором, сором їв очі – і во
студентському обміну, писвою долю назавжди. Сім'ї не
влаштувалася недалеко
тали, як її і татове здоров’я,
покине. І Гіві змирився. Зай
ні
ич
ед
що нового вдома. «Мабуть,
лишив Уляну у спокої.
м
в
лі
в се
досі Роман не сказав їм ні...Велика дорожня аварія,
ю
до
амбулаторії. За пора
чого про мене, - думала, – і
в якій були травмовані кільсамій язик в роті прилипає,
ка чоловік, вимагала для їх
подруги. У неї й жила...
як збираюсь сказати доньпорятунку більше рук, ніж
кам правду. Гірку правду...».
їх було в районній лікарні. І
Пам'ятає, як тяжко виздоров- чиняється. Та все ж ключ знадво- Гіві, не роздумуючи, став за опелювала після недуги, як довго бо- ру не варто залишати».
раційний стіл. А потім ще довролися за її життя колеги: лікарі,
Гіві ввійшов у дім. На столі ле- го збирався повертатися назад,
медсестри. І коли від болю впада- жала записка. Уляна від'їхала ще в Грузію. Чи то колектив лікала у відчай, довгими ночами ба- зранку…
рів був йому такий дорогий, чи
чила біля себе найчастіше його,
…Їй так хотілося опинитися то звик до наших вишневих садГіві. Він дбав про неї, як про рідну. серед своїх колишніх колег, почу- ків, тихоплинної Гнізни, співучої
Витирав солоний піт з чола. І од- ти рідну мову, пройтися доріжка- мови, яку майже засвоїв… А може,
ного разу, крізь легеньку дрімо- ми старезного парку… Але сором, палкий погляд чорних очей нової
ту, відчула, як він гладив її руки, сором їв очі – і вона влаштувала- лікарки-красуні змусили його попотім припав до них з пристрас- ся недалеко в селі в медичній ам- думати й про своє сімейне гнізним поцілунком і зашепотів: «Ти булаторії. За порадою подруги. У дечко…
обов’язково виздоровієш! Моя неї й жила.
У житті – як на довгій ниві. І
любов тобі допоможе…». Уляна
Чутка про повернення дружи- Гіві одного разу тяжко захворів. І
вдала, що не чує цих слів, а може, ни дійшла до Романа. Він ходив біля нього треба було просиджусправді їй примарилось…
по кімнаті з кутка в куток, впира- вати ночі, в тому числі й медсеЖінка йшла на поправку. По- ючись поглядом у речі, які разом стрі Уляні.
други казали: «Хто знає, що було купляли. Інколи гортав сімейХоч і дивно, але часто під час
б з тобою, якби не Гіві!». Вона ний альбом, пригадуючи щасливі чергування на місці Уляни можсама відчувала велику вдячність хвилини появи на світ їхніх Іван- на було побачити Романа. Чолоза його турботу. Але до вдячності ки й Лесі. «Як вона могла зради- віки помирилися. Чорні ревнощі
підсвідомо додавалось якесь нове ти нас?» - пекуча думка пульсува- у душі Романа згасли. Тепер він
почуття, радісне, довірливе, ніко- ла в голові. А він так її любив!.. За- розуміє: найважчим і найсильніли ще не пережите…
кохався з першого погляду. Тихи- шим, і водночас найпрекрасніНе може Уляна забути тієї ми вечорами при перших зустрі- шим випробуванням у житті люмиті, коли увійшов чоловік і по- чах, надто несміливий, заздрив дини є – любов.
бачив їх з Гіві у палаті разом, при- місяцю, що, здавалось, обціловуОлена РУТЕЦЬКА,
горнутих один до одного у тихій вав вродливе дівоче личко. Дуже
м. Збараж.
ніжності. Розтрощені стільці, пе- довго, на його думку, тягнувся

“

“
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Струни серця
Весна

Земля проснулась й знову оживає,
І живить струмом
нового життя.
Весняний цвіт усіх нас надихає
На щирість і на світлі почуття.
Вже сонечко виблискує ласкаво.
Весна всміхнулась лагідно до всіх.
Струмок дзвенить і ніжно,
і лукаво –
І чути в ньому кришталевий сміх.
Дерева одягнули нові шати
І манять своїм подихом п’янким.
Невтомних бджіл від них
не відірвати –
Збирають мед і кружать
в танці з ним.
Аджір чарує серце своїм співом.
Це – звуки флейти, сповнені надій.
Цей – синій птах, прекрасний,
наче диво,
Приносить щастя
й здійснення всіх мрій.
Кому вдалося спів його почути,
Побачити яскравість кольорів
І в серці своїм музику відчути,
Той з гордістю весну свою зустрів.

Закохані серця
Два серця закохались до нестями.
Але між ними цілий океан.
Така любов омріяна митцями.
Звучить мелодія, немов орган…
Їм хочеться з’єднатись воєдино,
Неначе ніжна скрипка
з скрипалем,
Летіти вдвох у хмарах
журавлино,
Забувши відстані полинний щем.
І смакувати діалог до ранку.
Вдихати запах квітів польових.
Сховатись у казковому серпанку
Від хмар навислих, темних,
дощових…
Ніхто не зможе стати на заваді.
Лелека вже давно гніздечко звив.
Кохання віддзеркалиться
в свічаді,
Бо зустріч цю
сам Бог благословив.

Вальс
Так плавно ми кружляємо
у вальсі,
Поринувши у юності літа.
Співає дівчина у вишиванці –
І спів її, мов пташка, з уст зліта.
А ми забули про усе на світі,
Немов би відірвались від землі.
Тебе я бачу в яблуневім цвіті,
Так лагідно всміхаєшся мені.
Та вмить затихла
музика кохання,
Сувора дійсність вдарила,
мов струм.
Для нас обох – мелодія остання
Залишиться в полоні власних дум.

Василина
ВОВЧАНСЬКА.
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Головне – не старт, а фініш
Ще тиждень тому українські футбольні уболівальники щиро раділи
мінімальній перемозі «Шахтаря» над іспанською «Сельтою». Весняний старт гірників в офіційних поєдинках виявився вдалим, думалося тоді. А ще всі сподівалися, що, граючи у Харкові, український клуб
«дотисне» гостей із Віго і продовжить боротьбу за почесний трофей.
Та повторна зустріч суперників розбила ці надії вщент - донеччани
не вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Імовірно, головний висновок при
розгляді першого тайму гри в Харкові, може бути такий: незважаючи на рахунок і розвиток матчу в Іспанії, на повторний поєдинок обидві команди вийшли з дуже схожими настроєм і тактичними схемами.
Як і у Віго, в Харкові «Шахтар» діяв
аритмічно, то контролюючи м’яч, то віддаючи ініціативу іспанцям. Як і в себе
вдома, «Сельта» намагалася взяти опонента швидкістю й стрімкими атаками
через центральну вісь поля. Чи не най-

Прем’єр-Ліга, 19 тур

більш суттєвою відмінністю зустрічі на
ОСК «Металіст» порівняно з тим, що ми
побачили тиждень тому, стала кількість
гольових нагод: їх виявилось аж п’ять!
У гостей двічі міг забити Аспас, але
щоразу виручав П’ятов. У «Шахтаря»
виникло три класні моменти, що їх могли почергово реалізувати Коваленко, Тайсон і Фред, однак голкіпер гостей також не пас задніх. Як наслідок,
перший тайм завершився «логічнонелогічною» нульовою нічиєю, й усі
крапки над «і» були поставлені після

ШАХТАР - ВОРСКЛА - 2:1
Донеччани зберегли 13-очковий відрив від «Динамо». Підопічні Фонсеки, маючи беззаперечну перевагу над опонентом у володінні
м’ячем та в кількості гольових нагод, спочатку поступалися 0:1, однак
вищий клас дався взнаки: «помаранчево-чорні» спочатку зрівняли рахунок, а на 90-й хвилині вийшли вперед.
ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ - 1:0
Схоже, тривожні побоювання вболівальників «Карпат», навіяні результатами та грою команди на турецьких зборах, отримали «матеріальне» підтвердження: у першому весняному поєдинку львів’яни знову поступилися, цього разу - в Одесі.
ЗІРКА - ДНІПРО - 1:1
У Кропивницькому арбітр матчу зафіксував два взяття воріт та показав гравцям вісім карток. А ще поєдинок проти "Зірки" став для капітана "Дніпра" Руслана Ротаня 360-м у чемпіонатах України. Таким чином він обійшов у списку гвардійців УПЛ екс-півзахисника "Дніпра",
"Арсенала" та "Кривбаса" Руслана Костишина та посів "чисте" восьме
місце. Цікаво, що перед початком сезону лідер "Дніпра" був лише на
13-й сходинці цього рейтингу. А найбільше матчів у чемпіонатах України зіграли: Олександр Шовковський (426), Олег Шелаєв (412) та Олександр Чижевський (401).
ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛИНЬ - 6:0
Підопічні Володимира Шарана наблизилися до третього місця на
відстань 2 очок. На прикладі цієї зустрічі можна логічно припустити,
що причиною розгрому луцької команди стала її неналежна і короткочасна міжсезонна підготовка. А от форвард "Олександрії" Станіслав Куліш у цьому матчі оформив 12-ий покер в історії вітчизняних чемпіонатів. Востаннє 4 голи в матчі першості забивав Євген Селезньов. Сталося
це 17 жовтня 2015 року в матчі "Дніпро" – "Сталь" (6:0).

ОЛІМПІК - СТАЛЬ - 0:0
Матч у Львові встановив антирекорд відвідуваності у нинішньому сезоні. За офіційними даними поєдинок цих команд відвідали… 167
глядачів. Попередній антирекорд був зафіксований у матчі 17-го туру
«Зірка» - «Олександрія» (1:1) - 253 глядачі.
ЗОРЯ - ДИНАМО - 1:2
У центральному матчі 19 туру гості взяли реванш за поразку у першому колі.
У цій зустрічі було на що подивитися: швидко відкритий рахунок;
справжня інтрига, яка проявилась у тому, що команда, котра програвала, зуміла змінити перебіг подій; три забиті м’ячі; чимало гольових епізодів. А ще - високий рівень футболу у виконанні обох команд.

перерви…
Майже всю другу половину зустрічі
гірники контролювали події на полі. Та
й гострих моментів вони створили чимало, навіть гол забили, щоправда - з
офсайду.
Єдине, що тривожило, - те, як легко
«Сельта» проникала на половину поля
«Шахтаря». Відсутність щільності ліній
зіграла з донеччанами злий жарт.
Іспанці по перерві не відсиджувалися, створювали моменти. А особливу активність проявили в останні хви-

Арена

лини основного часу та під час компенсованого. На жаль, це дало результат: П’ятов, за версією арбітра, порушив правила і гості чітко реалізували
пенальті. Рахунок 0:1 означав, що буде
призначено додатковий час.
Першу частину овертайму обидва
колективи провели за принципом «вичікуємо, хто помилиться». А в другій
додатковій 15-хвилинці «Сельта» забила необхідний їй м’яч – вирішальний,
щоб позбавити «Шахтар» права продовжувати боротьбу у Єврокубках.

Московські «Лужники» планують пе- в Каннах на Чемпіонаті Європи з бліцу середати в експлуатацію вже у червні. А ред жінок з шашок -100.
офіційне відкриття стадіону відбудеться
під час матчу Росія - Аргентина. Попередня дата цієї зустрічі – 11 листопада. Після
реконструкції кількість глядацьких місць
стадіону "Лужники" збільшиться з 78 тисяч до 81 тисячі. На арені пройдуть: церемонія і матч-відкриття Чемпіонату світу-2018, один з півфіналів і фінал цього
турніру.
Київське «Динамо» і турецький «Бешикташ» оштрафовані УЄФА на 60 тисяч євро за порушення під час поєдинку групової стадії Ліги чемпіонів, в якому кияни отримали перемогу з рахунком
6:0. Нагадаємо, що під час гри фанати «Бешикташа» влаштували погроми на трибунах НСК «Олімпійський», палили фаєри,
виривали сидіння і жбурляли їх в інші сектори. УЄФА звинуватив «Динамо» в тому,
що приймаюча сторона не змогла належним чином підготуватися до поєдинку і гарантувати безпеку на трибунах.

На Гран-прі зі стрибків у воду в німецькому Ростоці збірна України може
похвалитися срібною медаллю. На триметровому трампліні в індивідуальних
змаганнях українка Вікторія Кесар посіла
друге місце. А перемогу у цій вправі святкувала представниця Китаю, «бронза» - на
рахунку спортсменки з Канади.

Любов Басова стала володаркою Кубка світу в дисципліні кейрин. Українська
велосипедистка піднялася на першу сходинку після заключного четвертого етапу
в Лос-Анджелесі.

Андрій Винокуров зміг повторити
досягнення Басової, вигравши Кубок світу в спринті. Після третього етапу в Калі
українець посідав друге місце в загальному заліку, маючи однакову кількість очок
з поляком Камілем Кучинським. У ЛосАнджелесі українець не зміг пробитися у
півфінал, проте зумів випередити поляка,
який також провалив заїзди.

Українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська завоювала золоту медаль в
категорії понад 78 кг на
Гран Прі в німецькому
Дюссельдорфі. Наша борПершу медаль у скарбничку збірної чиня у фінаУкраїни з шашок в 2017-му році прине- лі виявилася
сла міжнародний гросмейстер з Одеси сильнішою від
Вікторія Мотричко. Українка стала другою японки.
Українські дівчата залишилися
без нагород в естафеті на біатлонному Чемпіонаті світу серед юніорів. Любов
Кип'яченкова, Оксана Коваленко та Христина Дмитренко фінішували на п'ятій позиції.

Цілющі краплини
нарîäнîї ìåäèöèнè
Вчені з’ясували, чому
люди кричать через біль

К

рики і стогін допомагають знизити рівень
болю, як встановили вчені з Університету
Сінгапуру. Виявляється, різні звуки, які
ми видаємо, коли нам боляче, впливають на
передачу больових сигналів в організмі.
Крик під час болю є одним з основних інстинктів людини, і тепер вчені зрозуміли, навіщо він потрібен нашому організму. Виявляється, крики і стогони під час болю допомагають знизити неприємні відчуття, оскільки вони впливають на передачу больових імпульсів від різних органів тіла
до мозку. Таким чином, в результаті крику рівень болю знижується.
Біологи раніше припускали, що людина кричить під час
болю, щоб попередити інших про небезпеку. Нібито цей інстинкт був закладений в нас еволюційно, коли ми ще жили
племенами в умовах ворожого навколишнього середовища.
Однак тепер дослідники з’ясували, що ми кричимо заради
того, щоб просто відчувати менше болю.
- Крик « а-а-а» і тому подібні звуки в різних мовах виникають завдяки простому відкриттю рота, при цьому язик залишається притиснутим, а губи не змикаються, - пишуть дослідники. - Це дуже простий звук, який вимагає мінімальної
артикуляції при максимальній гучності. Він є дуже ефективним методом зниження рівня болю.
Дослідники зробили цей висновок, коли аналізували, як
довго добровольці зможуть тримати свої руки в дуже холодній воді. Ті, кому дозволялося кричати, відчуваючи біль,
протрималися найбільшу кількість часу - в 4 рази більше
тих, кого просили мовчати.

№9 (193) / 1 березня-7 березня 2017 р. 13

Х

одять чутки, що
існують продукти,
які за рахунок
негативної калорійності
можуть відняти калорії,
наприклад, від солодкого
на ніч або позачергової
порції картоплі-фрі.
Ви ще не чули про них?
Тоді ми йдемо до вас!
Підтверджувати теорію
або розвінчувати міфи.
Негативна калорійність - це
коли організм на обробку певного
продукту витрачає більше калорій, ніж отримав з ним. Повірити
в таку магію складно. Більш того,
наукового підтвердження факт
негативної калорійності, на жаль,
не отримав. Тім Харві, член відділення нутриціології Університету
Алабами в Бірмінгемі, на питання
працівників ВВС про цей феномен
відповів, що «теоретично це можливо, але на практиці виходить
по-іншому».
Єдиний продукт, за словами
дієтологів, який дійсно нульовий
по калорійності - це вода. І, випиваючи цю рідину, ми дійсно можемо і метаболізм розігнати, і калорії спалити. Виходить ефект негативної калорійності тільки у дуже
холодної (або гарячої) води: на нагрівання (або охолодження) 1 літра на 1 градус організм витрачає
приблизно 1 ккал. Користь від таких хитрощів мінімальна. Випиваючи по 5-6 чашок крижаної води
в день, людина зможе схуднути за
рік тільки на 500 грамів.
Решта ж продуктів завжди містять в собі білки, вуглеводи і жири
в різних кількостях. Але чому такі
овочі та фрукти, як селера, яблуко
і, наприклад, імбир, називають негативними за калорійностю? Переварюючи будь-які продукти, організм спалює калорії, цей факт відомий як термогенний ефект. На
обробку овочів і фруктів в середньому йде близько 10-15% калорій, а оскільки вони належать до
низькокалорійних продуктів (містять менше 30 ккал на 100 грамів), то цей залишок практично нульовий. Якщо стебло селери
містить 6-10 ккал, організм витратить на його перетравлення десяту частину від цієї цифри, решта

ÍÅÃÀÒÈÂÍÀ
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все одно йде в плюс.
Теорія негативної калорійності належить у першу чергу до продуктів з високим вмістом клітковини. Другі за списком - білкові продукти, на їх перетравлення
організм витрачає більше калорій, ніж на жири або швидкий цукор, це близько 20-30%. Вуглеводи прибирають 5-10 відсотків калорій, жири - тільки 3%.
Одне з американських досліджень 2005-го року показало, що,
використовуючи в раціоні низькокалорійні овочі та фрукти, за 14
тижнів можна скинути близько 6
кілограмів.
Розглянемо детальніше продукти, які наділені так званою негативною, а насправді близькою
до нуля, калорійністю:
- овочі: різні види капусти (білокачанна, цвітна, брокколі), буряк, спаржа, кабачок, корінь і
зелень селери, огірок, салати (крессалат, рукола, латук), редис, шпинат, петрушка, щавель, баклажан, болгарський перець , артишоки, морква, топінамбур, часник,
цибуля (зелений, ріпчаста, порей,
шніт-цибуля), бобові (нут, сочевиця), гарбуз;
- фрукти і ягоди: яблука, ананас, мандарин, грейпфрут, лимон,
манго, полуниця і малина, журав-

лина, персик, кавун;
- спеції: імбир, насіння льону,
кріп, коріандр, кориця, кмин, насіння гірчиці, перець чилі;
- інші продукти: гриби, водорості, морська капуста, деякі некрохмалисті крупи (запарена гречка).
Як використовувати теорію
негативної калорійності собі на
благо:
- їжте з пісними видами м’яса
і риби побільше овочів некрохмальних замість звичних гарнірів;
- додавайте прянощі в їжу вони є прекрасними замінниками
солі;
- відмовтеся від білого цукру,
споживаючи щодня фрукти, але
крім бананів і винограду, і не більше 300 грамів на добу (денна норма - приблизно 2 середніх фрукта);
- заправляйте овочеві салати
рослинною олією, лимонним соком
або нежирним йогуртом, а не сметаною і майонезом.
Продукти з «негативною калорійністю» дійсно допомагають
схуднути, але за рахунок здатності швидко заповнювати шлунок і
вгамовувати голод, а також давати мінімум калорій в порівнянні зі звичними нам стравами. Спалювати калорії, набрані під час інших прийомів їжі, вони не можуть.

ÊÀËÜÖ²É - елеìент, ÿêиé потріáен ùоäнÿ
Д
ізнайтеся, з яких продуктів
його можна отримати
Для того, щоб бути здоровою,
людині потрібно повноцінно харчуватися.
Це означає, що в їжі мают бути присутніми
необхідні для організму вітаміни, макро і
мікроелементи. Один з найважливіших потрібних нам мікроелементів - кальцій.
У дорослої людини, вага якої 70 кг,
частка кальцію становить приблизно 1,7
кг. В основному кальцій входить до складу кісткової тканини людини. Також іони
кальцію забезпечують згортання крові
і підтримують нормальний осмотичний
тиск у крові. Кальцій відповідальний і за
регуляцію різних процесів секреції гормонів і нейромедіаторів.

Дітям потрібно більше

Цей елемент потрібен організму постійно, тому в нашому раціоні завжди мають бути продукти, які його містять.
Організму дорослої людини для комфортної роботи необхідно близько 10001200 мг кальцію щодня. Потреба в кальції
у дітей вища, ніж у дорослих. І це не дивно,

адже під час росту організму, йому потрібен «будівельний матеріал».
Всмоктування кальцію відбувається в
тонкому і товстому кишечнику. Інтенсивніше цей процес йде в кислому середовищі.

Продукти, в яких
багато кальцію

Кальцій в тих чи інших кількостях міститься практично у всіх продуктах харчування. У деяких продуктах його досить багато: шпинат, броколі, молоко та молочні
продукти, проростки пшениці, горіхи, кунжутне насіння, мак, риба.
Є кальцій і в багатьох овочах і фруктах,
м’ясі, бобових і зелені. Але не всі продукти
добре «віддають» нам кальцій. Найкраще
це речовина засвоюється з молока і молочних продуктів, риби. А ось шпинат, наприклад, містить багато кальцію, але ми майже
не можемо отримати його з цього продукту.
Дефіцит кальцію в організмі людини
частіше виникає через проблеми з його засвоюваністю, ніж від нестачі в продуктах
харчування. Кальцій повинен потрапляти
в організм разом з іншими вітамінами і мі-

кроелементами. Так, засвоєння цього елемента відбувається краще у присутності
вітамінів С і D, лактози і ненасичених жирних кислот. Всмоктуванню кальцію сприяють фосфор і магній.
Дуже важливо отримувати з їжею достатньо магнію. При нестачі цього елемента відбувається вимивання кальцію з кісток, підвищується ймовірність утворення каменів у нирках і відкладення кальцію
в м’язах. Перешкоджають всмоктуванню
кальцію аспірин, щавлева кислота і естрогени. Щавлева кислота також може утворювати з кальцієм з’єднання, що не розчиняються у воді і служать компонентами каменів у нирках.

Як нестача,
так і надлишок шкідливі

Тривала відсутність кальцію в раціоні
може призвести до судом, сонливості, дефектів росту, запорів. Якщо організм відчуває дефіцит кальцію довгий час, то можуть
з’явитися постійні м’язеві судоми і розвинутися остеопороз.
Зловживання кавою та алкоголем та-

кож можуть стати причиною нестачі кальцію, бо призводять до того, що кальцій активно виводиться з організму з сечею.
Надлишок кальцію теж шкідливий,
оскільки може розвинутися гіперкальціємія з подальшою кальцифікацією кісток і
тканин. Найчастіше страждає сечовидільна система. Якщо людина з їжею отримує
надмірну кількість кальцію довгий час,
може порушитися функція м’язів і нервів,
погіршиться згортання крові і зменшиться засвоюваність цинку клітинами кісткової тканини.

Препарати: пити чи не пити?

При повноцінному збалансованому харчуванні людина отримує достатню
кількість кальцію. Тому призначати собі
самостійно «для профілактики» препарати, що містять кальцій, здоровій людині не
потрібно. Необхідність в їх прийомі можна
встановити тільки при обстеженні.
Слідкуйте, щоб в організм своєчасно
надходила достатня кількість кальцію. Це
допоможе вашому організму підтримувати здоров’я!
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З 27 лютого розпочався Великий піст. Триватиме він аж до Великодня. У цей період віруючі відмовляються від їжі тваринного походження: м'яса, риби, яєць, молочних продуктів. Оскільки розпочинається піст на
межі зими і весни, коли людський організм доволі виснажений, а імунітет ослаблений, дуже важливо для пісного меню підбирати страви, які будуть містити максимум вітамінів і мінералів для підтримки здоров'я і
гарного самопочуття. З цим допоможуть крупи, які багаті вітамінами групи В, вітаміном Е, РР, незамінними амінокислотами, природними антиоксидантами і різними мікро- і макроелементами. Гриби по праву є
повноцінною рослинною альтернативою будь-якому м'ясу. Бобові - справжня скарбниця білка. Овочі та фрукти цілий рік роблять наш раціон повноцінним. Свіжі, смажені, варені, печені, хрусткі або ніжні м'які овочі
- це вже безліч варіантів для пісної страви. А ще - пряні трави і спеції - «секретні» інгредієнти, які можуть
прикрасити і кардинально змінити смак і аромат навіть найпростішої каші. Таким чином майже сім тижнів Великого посту можна перетворити на період очищення душі і тіла, не зашкодивши при цьому здоров'ю.

Ñòðàâè äî ïîñòó ñìà÷í³ ³ êîðèñí³
Пісний розсольник

ПОТРІБНО: 2 л води, 1 склянка перлової
крупи, 5 середніх картоплин, 1 морква, 1 цибулина, 1 невеликий білий корінь (пастернак, петрушка або селера), 2 солоних огірки, 0,3 склянки огіркового розсолу, соняшникова олія, лавровий лист, чорний перець
горошок, сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: добре промити перлову крупу і залити гарячою водою приблизно на годину. Очистити і нарізати кубиками картоплю, дрібно нарізати цибулю, моркву і біле коріння натерти на крупну тертку, огірки при бажанні очистити від
шкірки, нарізати півкружечкамі. Приготувати зажарку: на олії спасирувати цибулю,
додати моркву і біле коріння. Перловку, що
настоялася, варити до готовності протягом
1-1,5 години. Потім додати картоплю, спеції
і трохи солі, з урахуванням солоних огірків і
розсолу, варити 20 хвилин. Додати зажарку
і солоні огірки і варити ще 15 хвилин. В кінці приготування додати розсіл і довести до
кипіння. Подавати теплим.

Овочевий суп

ПОТРІБНО: 1 болгарський перець, 1 цибулина, 1 морквина, 1 кабачок або півкапустини, 1 банка томатів у власному соку,
1 банка консервованої квасолі, 65 г дрібних
макаронів, оливкова олія, лаврове листя,
сіль, перець, цукор, цедра 1 апельсина.
ПРИГОТУВАННЯ: розігріти у 2-літровій каструлі 2 ст. л. олії, додати дрібно нарізану цибулю і моркву, перець - обсмажувати овочі 5 хвилин. Додати кабачок і томати.
Як тільки прогріється залити окропом. Посолити і всипати трохи цукру, поперчити,
покласти лавровий листок і варити 5 хвилин. Додати в суп апельсинову цедру, макарони і промиту квасолю з банки. Варити ще
10 хвилин.

до 200 градусів духовку на 20 хвилин, опісля моркву злегка перемішати, залити соком
апельсина і поставити в духовку на 15 хвилин. Можна запікати і без соку, а полити вже
готову страву.
Страва підходить до системи дієтичного харчування. У моркві містяться майже всі
відомі людині вітаміни: В1, В2, В6, З, Е, РР,
значна кількість солей кальцію, магнію, натрію, фосфору та заліза. Морква є рідкісним
виключенням з правил – у вареному та запеченому вигляді вона містить більше корисних речовин, ніж у сирому.

Салат з рису і овочів

ПОТРІБНО: 150 г рису, 1 великий болгарський перець, 2 середніх помідора, 1
морква, 2 маленьких маринованих огірка,
пучок зеленої цибулі, зелень, олія, сіль за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: рис промити, відварити в підсоленій воді в пропорції 1:3. На
великому вогні довести до кипіння, періодично помішуючи, щоб не пригорів, потім
зменшити вогонь і варити 15-20 хвилин.
Готовий рис промити в друшляку проточною водою.
Перець, помідори і огірки нарізати невеликими кубиками, моркву натерти на крупній тертці, подрібнити цибулю та іншу зелень. Змішати всі овочі з рисом, посолити,
заправити олією, прикрасити зеленню.

Корисна запечена морквочка Картопляні човники

ПОТРІБНО: 400 г моркви, 100 г свіжевичавленого соку апельсина, 0,5 ч. л. соку лимона, 0,5 ч. л. тмину, 0,5 ч. л. коріандру, 0,5
ч. л. розмарину, перець мелений, 2-3 ст. л.
оливкової олії, сіль до смаку.
ПРИГОТУВАННЯ: моркву помити, почистити і нарізати кружальцями крупними,
або брусочками, як подобається. Приправи
подрібнити і вимішати в них моркву, додати олію і сік лимона. Поставити в розігріту

Потрібно: 5 картоплин середнього розміру, 0,5кг печериць або іних грибів, 3 цибулини, 2-3 зубці часнику, олія для смаження,
сіль, приправа грибна, перець чорний мелений.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почистити, розрізати кожну вздовж і вийняти середину, зробивши човник. «Дно» човника
трішки зрізати, щоб «суденце» рівно стояло. Човники проварити в підсоленій воді до
напівготовності, остудити, а тим часом приготувати начинку. На сковороді підсмажити дрібно покришену цибулю та часник, додати нарізані гриби і готувати, поки не випарується рідина, посолити, поперчити, додати грибну приправу. Окремо притушити картоплю, вийняту з човників, і змішати з грибною начинкою. Начинку перемолоти на м’ясорубці чи подрібнити в блен-

дері. Начинити човники фаршем, і запекти
до рум’яності на деці чи сковорідці, змащеній олією.

Вівсяні котлети

ПОТРІБНО: 1 скл. вівсяних пластівців, 1
картоплина, 1 цибулина, 5-6 шампіньйонів,
1 зубець часнику, зелень, спеції.
ПРИГОТУВАННЯ: вівсяні пластівці насипати в миску або каструльку, залити окропом, накрити кришкою і залишити
набрякати на 20-30 хвилин. Велику картоплину помити, почистити і натерти на дрібній терці. Цибулину почистити і натерти на
дрібній терці. Шампіньйони порізати маленькими кубиками. Зелень подрібнити.
Часник пропустити через часниковий прес.
До набряклої вівсянки додати картоплю,
цибулю, часник, гриби і зелень. Добре перемішати, посолити і поперчити.
Вівсяна маса має бути не дуже густою
і не дуже рідкою, щоб можна було набирати її ложкою. На розігріту з рослинною олією сковороду столовою ложкою викласти
вівсяні котлетки. Смажити котлетки на середньому вогні до рум’яної скориночки, потім вогонь зменшити до мінімального, накрити кришкою і довести до готовності 5
хвилин.

зати галушки (довжина галушок приблизно 4 см). Цибулю порізати кубиками і обсмажити в маслі або олії. Скип’ятити воду,
посолити, в окріп опустити галушки і варити протягом 2-3 хв. Галушки вийняти і полити олією з цибулею.

Гречані котлети з грибами

ПОТРІБНО:1 склянка гречаної крупи,
200-300 грамів грибів (шампіньйони), 1 цибулина, 1 морква, 100 грамів житнього хліба, часник, зелень, сіль, спеції для м’ясного
фаршу.
ПРИГОТУВАННЯ: варену гречку охолодити, гриби обсмажити на рослинній олії з
цибулею і морквою. З’єднати гречку і обсмажені гриби, додати розмочений хліб, спеції
і зелень, перемішати (можна в блендері).
Зробити з гречаного фаршу котлети і обваляти їх у сухарях для панірування. Обсмажити на рослинній олії.

Пісні яблучні кекси з курагою

Голубці з картоплею

ПОТРІБНО: 11-12 капустяних листків,
400 г картоплі, 300 г грибів, 1 цибулина, 1
морквина, 200 г томатної пасти, 1 лавровий
листок, зелень і спеції за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю відварити
у підсоленій воді до готовності, злити воду,
розім’яти в пюре. Моркву натерти на тертці, порізати цибулю і гриби. Все викласти
на сковороду, обсмажити до золотистої скоринки. Грибну суміш додати до картопляного пюре, ретельно перемішати.
Відокремити капустяне листя. Зняти грубі прожилки. Відварити у воді до
м’якості. Листя начинити картопляногрибною сумішшю, сформувати голубці, на
рослинній олії обсмажити їх з обох боків.
Голубці викласти в каструлю. У воду від
капустяного листя додати пасеровану томатну пасту, сіль і перець. Залити голубці,
щоб рідина трохи прикривала їх, посипати
зеленню і тушкувати на маленькому вогні
протягом 20-25 хвилин.

Галушки картопляні

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 5-6 ст. л. борошна, 1 цибулина, 3 ст. л. вершкового масла або рослинної олії.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почистити, відварити, вистудити і пропустити через м’ясорубку. Додати борошно, сіль, перець і замісити картопляне тісто. (Якщо вийде занадто рідке, додати борошно). З тіста
сформувати ковбаски діаметром 2 см і нарі-

ПОТРІБНО: 200 г борошна, 100-150 г
цукру, 1,5 ч. л. розпушувача, 1 ч. л. кориці, 4
ст. л. олії, 250 г яблучного пюре, жменя кураги.
ПРИГОТУВАННЯ: курагу дрібно порізати. Борошно, цукор, розпушувач, корицю
і курагу змішати у великій мисці. Яблучне
пюре змішати з рослинною олією. З’єднати
яблучне пюре і олію з сухими інгредієнтами. Змастити форми рослинною олією і наповнити їх тістом. Пекти при температурі
180 градусів близько 30 хвилин. Готовність
перевірити дерев’яною паличкою. Остудити у духовці, посипати кекси цукровою пудрою.
Аби приготувати пюре, потрібно запекти яблука у духовці (видаливши серцевину), потім подрібнити, додавши трохи води.
Шкірку викинути. Або взяти готове яблучне пюре для дитячого харчування.

Крамбль з фруктами

ПОТРІБНО: 4-5 ст. л. вівсяних висівок,
2 ст. л. цукру, 2 ст. л. рослинної олії, будь-які
фрукти або ягоди за смаком, ваніль, кориця.
ПРИГОТУВАННЯ: висівки з’єднати з
цукром, додати рослинну олію, перемішати.
Нарізані фрукти або ягоди викласти у форму для запікання або порційні форми, посипати вівсяною крихтою, злегка утрамбувати. Випікати у заздалегідь розігрітій до 180
С духовці 10-20 хвилин або до готовності.

Êорисна інфорìаöіÿ
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Продаю
Пропоную
Шлюбний договір
Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного кольору, випуск – 2013
Усі види ремонтних робіт: малярні та штукатурні, єв(контракт): поняття
року, пробіг – 13 тисяч кілометрів, у дуже хорошому стані. роремонт, будівельні роботи. Помірні ціни.
Телефон: (096) 612-06-76, (067) 436-48-15.
Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.
та
ознаки
----------------------------------------------------Практика складання шлюбного договору досить поши-

рена в Америці і в країнах Європи. В Україні інститут шлюбного договору - явище досить нове і майже незатребуване. Від наших громадян нерідко можна почути, що такий
контракт - це не що інше, як акт недовіри до чоловіка (дружини).
Юристи, навпаки, вважають, що складання шлюбного
контракту вбереже подружжя від майнової війни в разі розлучення і дозволить їм розійтися цивілізовано. Сімейний
кодекс дозволяє укладати шлюбний контракт як безпосередньо перед одруженням, так і після весілля. Якщо контракт буде укладений до шлюбу, то слід пам'ятати, що він набуде чинності тільки після одруження. Шлюбний договір
укладається у вигляді письмового документа і завіряється
нотаріально.
Одним з найважливіших моментів шлюбного договору
є те, що він регулює суто майнову сторону сімейних відносин. Таким договором чоловік і дружина не можуть визначати свої особисті відносини і питання, що стосуються дітей. Крім того, ця угода не може ставити одного з подружжя у вкрай невигідне матеріальне становище або обмежувати права дітей.
За загальним правилом все нажите майно підлягає
розподілу між подружжям порівну. У шлюбному контракті можна вирішити це питання інакше. Приміром, можна
вказати, яке конкретно майно дістанеться чоловікові, і яке
- дружині без урахування принципу рівності часток.
Юридичною підставою застосування певного режиму майна може бути закон держави або шлюбний договір
(контракт).
У ньому може визначатися статус дошлюбного, шлюбного майна подружжя та його поділ у разі розлучення.
Шлюбним договором регулюються майнові відносини
(права та обов’язки) і тільки майнові між подружжям, або
між тими, хто вже давно перебуває у шлюбі, визначаються
їхні майнові права та обов’язки.
Шлюбний договір може надавати відповідні майнові
права не лише дружині чи чоловікові, а й їхнім дітям та іншим родичам. Тобто, шлюбний договір може мати елементи договору на користь третьої особи.
У ч. 4 ст. 93 СК заборонені лише такі умови шлюбного
договору, які ставили б одного з подружжя у надзвичайно
невигідне матеріальне становище. Отже, умови цього договору можуть погіршити становище одного з подружжя, порівняно з тим, що є у законі, але тільки до певної межі.
У шлюбний договір не можуть бути внесені умови, які
суперечать правам дитини. Може бути визначене передання дитині у користування житлового приміщення, іншого
майна, та розмір і порядок стягнення аліментів.
У шлюбному договорі той, з ким проживає дитина, не
може відмовитися від права на примусове стягнення аліментів на неї.
Порядок укладення шлюбного контракту передбачив
можливість передачі за цим договором права власності на
нерухомість. Якщо, наприклад, чоловік бажає подарувати
дружині жилий будинок, це має бути оформлене договором
дарування і не може бути однією з умов шлюбного договору.
Якщо, наприклад, у договорі зазначено, що у разі зловживання алкоголем чи небажання брати участь у веденні домашнього господарства чоловік буде позбавлений права на
проживання в помешканні дружини, така неприємна перспектива стимулюватиме його до належної поведінки в сім’ї.
Що ж до форми шлюбного договору, закон вимагає
письмової форми, посвідченої нотаріусом. Жодна інша
службова чи посадова особа посвідчити такий договір в
Україні не може. Правда, слід мати на увазі, що такі жорсткі
умови шлюбного договору чоловік може не прийняти, відмовившись взагалі від шлюбу.
Момент укладення шлюбного договору і початок його
дії можуть не співпадати. Договір укладений до реєстрації
шлюбу, набирає чинності у день реєстрації громадського
стану подружжя, укладений подружжям, набирає чинності
у день його нотаріального посвідчення.
Якщо ви вирішили укласти шлюбний контракт, то він
повинен бути складений бездоганно. Адже будь-яка, навіть
незначна помилка може призвести до анулювання контракту, а така ситуація буде означати, що його положення не будуть враховані при розлученні. Якщо ви не хочете отримати
такі неприємні наслідки, краще довірити складання шлюбного контракту професіоналам. Наші юристи надають послуги зі складання та внесення змін до шлюбних контрактів з урахуванням всіх необхідних вимог законодавства.
О. ДЗЮБАНОВСЬКА,
державний нотаріус Першої
Тернопільської державної нотаріальної
контори.

Наш День

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

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.

Т

Купив підсніжники –
заплати штраф

ернопільські
екологи розпочали війну
з продавцями червонокнижних квітів
Разом із першими
промінчиками весняного сонця на вулицях Тернополя з’явилися продавці первоцвітів. Екологи закликають жителів області не купувати,
не продавати і не зривати весняних квітів. Адже всі підсніжники, шафран Гейфеля, сон-трава, проліски, цикламени та інші види ранньоквітучих рослин, які занесені до Червоної книги України,
знаходяться на межі повного знищення.
Порушенням вважається не лише продаж, а й купівля
квітів. Отож любителям первоцвітів доведеться заплатити від 153 до 408 грн. штрафу, - повідомляє прес-служба
державної екологічної інспекції в області.
Мешканців області, які незаконно збиратимуть й реалізовуватимуть первоцвіти, будуть притягувати до адміністративної відповідальності. Штраф за продаж квітів,
які охороняються Червоною книгою, становить від 1700
до 3655 грн. Також передбачена компенсація, яка становить від 49 до 62 гривень за одну знищену рослину.
В екоінспекції закликають тернополян не бути байдужими та у разі виявлення незаконної торгівлі первоцвітами телефонувати на «гарячу лінію»за номером: 067-3708-730.

В області створять «округи» для
прийому твердих відходів

У нашому краї розпочався двомісячник благоустрою.
Одна з найактуальніших проблем – сотні стихійних сміттєзвалищ, які існують чи не в кожному населеному пункті. Щоб
вирішити її, в облдержадміністрації вирішили створити кілька спеціалізованих центрів з прийому твердих побутових відходів.
- Ми займаємося процесом сертифікації сміттєзвалищ,
які знаходяться на території області, - розповів голова Тернопільської ОДА Степан Барна. - Маємо більше семи сотень
спонтанних смітників, і, відповідно, без участі органів місцевого самоврядування у питаннях їх впорядкування не обійтися. Найближчим часом на розгляд депутатського корпусу Тернопільської обласної ради буде винесено Програму, яка
передбачить формування окружних центрів акумулювання
твердих побутових відходів. Це дасть можливість створити
5-6 пунктів прийому сміття. В майбутньому це допоможе налагодити ефективну систему утилізації відходів на території
області.

Виконання декоративних робіт. Авторське декорування та індивідуальний взірець для погодження фактури і
кольору. Досвід роботи. Гнучкі ціни.
Безкоштовна консультація.
Інформація за тел. (067) 98-58-829.

Коли строк давності не діє
на штрафні санкції?

Відповідно до п. 114.1 ст. 114 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), граничні строки застосування
штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов’язань, визначеним ст. 102
ПКУ.
Згідно з п. 102.1 ст. 102 ПКУ, контролюючий орган,
крім випадків, визначених п. 102.2 ст. 102 ПКУ, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань
платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем
граничного строку подання податкової декларації, розрахунку, звіту (далі - податкова декларація) та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова
декларація була надана пізніше, за днем її фактичного
подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань,
платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (у тому числі від нарахованої
пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.
При поданні платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань
за такою податковою декларацією протягом 1095 днів
з дня подання уточнюючого розрахунку.
Пунктом 102.2 ст. 102 ПКУ передбачено, що грошове зобов’язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути
розпочате без дотримання строку давності, визначеного в абзаці першому п. 102.1 ст. 102 ПКУ, якщо: податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання, не було подано; посадову особу
платника податків (фізичну особу) засуджено за ухилення від сплати згаданого грошового зобов’язання
або у кримінальній справі винесено рішення про її закриття з нереабілітуючих підстав, яке набрало законної сили.
Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу,
в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1
ст. 49 ПКУ).
Абзацом першим п. 49.2 ст. 49 ПКУ визначено: платник податків зобов’язаний за кожний встановлений
ПКУ звітний період, у якому виникають об’єкти оподаткування, або при наявності показників, які підлягають декларуванню подавати податкові декларації
щодо кожного окремого податку, платником якого він
є. Ця норма застосовується до всіх платників податків,
у тому числі платників, які перебувають на спрощеній
системі оподаткування обліку та звітності.
Відділ організації роботи Головного управління
ДФС у Тернопільській області.

Співчуття

Громада села Передмірка Лановецького району та Бондюк Клавдія
В’ячеславівна висловлюють щирі співчуття Жукінській Тетяні Володимирівні,
усій родині з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка

Жукінського Анатолія Олександровича,

відомого громадського діяча, економіста, вмілого господарника, голови Тернопільської обласної ради (2002-2006 р.р.).
Він був почесним громадянином села Передмірка, завжди відгукувався на
прохання про допомогу.
Пам’ять про цю чудову людину навіки залишиться в наших серцях. Нехай у
Господньому домі буде спокійно душі покійного.
Вічная пам’ять!
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Â³òàºìî!

Â³òàºìî!

Щиру, хорошу людину, відповідального керівника, начальника Козівського РЕМ ВАТ
«Тернопільенерго»

Â³òàºìî!

Люблячу дружину, чудову маму
і бабусю, добру сестру і сваху

Дорогеньку донечку, люблячу дружину
і матусю, найкращу сестричку, похресницю,
берегиню сімейного затишку і просто
хорошу, привітну людину

Лесю Борисівну Поліщук

із с. Великі Вікнини Збаразького району

Наталію Василівну Тибінь

із золотим ювілеєм!

Василя Григоровича
Гнатишина
з 60-річним ювілеєм!

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у Вашім колективі,
Живіть у мирі й радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дають,
І сам Господь по милості наділить
Багато літ, що сонцем виграють!
З повагою – колектив Козівського
РЕМу, споживачі електроенергії.

П’ятдесят – не привід для печалі,
П’ятдесят – це пора золота,
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись літа.
Бажаємо миру, сонця в зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Нехай міцним здоров’я завжди буде,
І в радості минають усі дні!
Хай довго стукає ще серце в грудях
На щиру втіху всій нашій сім’ї!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаємо ще раз здоров’я і сили,
Радості земної і тепла!
З повагою - чоловік Анатолій, сини Іван та
Сергій, невістки Люда і Валя, дочка Марія,
зять Міша, онуки Максим, Антон, Василина,
Аліна, Злата, мама Ганна, брат Микола, сестра
Надя із сім’ями, свати і вся велика родина.
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із с. Дибще Козівського району із 40-річчям!
Минули, наче мить, Твої сорок літ,
Вони, як дощик по тоненькій шибці.
Вони, як ніжний яблуневий цвіт.
Вони, як тонкі струни в першій скрипці.
Тож, хай той цвіт не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.

Нехай життя рясніє буйним цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
Господь дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Нехай крізь сніг проб’ється весноцвіт,
І збудуться найкращі мрії,
І доля посилає многа літ,
Добра, бадьорості, спокою і надії!

З повагою і любов’ю – батьки: Надія і Марія, Василь і Петро,
чоловік Ігор, син Володимир, дочка Софія, сестра Антоніна
з сім’єю, сестра Ольга з дітьми, хресна мама Марія, хресний
тато Іван, сестра Наталя з Тернополя.

Â³òàºìî!

працівників Почаївського психоневрологічного будинкуінтернату, іменинників березня!

Валентину Сімору, Валерія Луцюка,
Людмилу Репельську,
Володимира Полєху, Зінаїду Шляпську,
Тетяну Барабаш, Андрія Андріюка, Лесю Царик
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
З повагою - колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату.

«Ïоìолисÿ çа ìене, ріäненüêа…»

Г

одина пам’яті за тими, хто загинув
на Майдані, відбулася у Звинячі
Чортківського району.
Недільного дня у будинку культури зібралися жителі села різних поколінь, щоб засвідчити шану Небесній Сотні, яка віддала найцінніше – життя. Розпочалося дійство до болю
пронизливими рядками вірша «Помолися за
мене, рідненька…».
Учасники заходу переглянули відеоролик
про події останніх місяців 2013 і початку 2014
років, що перетворилися на справжню національну трагедію. На очах всього світу, в центрі
Києва, цинічно розстрілювали беззбройних людей, які вийшли на мирний протест. Майдан Незалежності у ті дні перетворився на неймовірне місце СВОБОДИ, звідки йшла потужна енергетикана всю Україну. Також до уваги присутніх було представлено тематичну виставку «Герої не вмирають!». Тут розмістили портрети Небесних Ангелів Тернопільщини, які відстоювали

ГОРОСКОП
З 1 до 7 березня
Овен

Вам здається, що всі вимагають від вас чогось і очікують.
Сприймайте події у вашому житті спокійно. З допомогою витримки вдасться реалізувати заплановане.

Телець

Попереду нові стосунки та
суттєві змiни у вашому житті.
Переживаючи складну ситуацію, ви підсвідомо намагаєтеся її
полегшити.

своє право на краще життя. Виставку доповнили книги про Героїв, щити і каски, які стали німими свідками буремних подій.
Учасники заходу з гордістю згадали своїх
односельців, які захищали рідну землю і славу України у зоні АТО. А ще запалили свічку
пам’яті і вшанували тих, хто не вернувся у рідні
домівки, хвилиною мовчання.
Звучали віршовані рядки, приурочені Героям Небесної Сотні, які з трепетом душі читали учасники години пам’яті. З гіркотою у серці,
сльозами на очах за молоді життя звучали пісні
«Мамо, не плач…», «Повертайся, солдате», «Очі
підведу», «Не плач, народе дорогий»...
Захід підготували та провели директор
школи Тетяна Пасічник, педагог-організатор
Галина Кардинал, сільський бібліотекар Галина Шкрибайло, працівники будинку культури
Іван Полівчук, Степан Вуйчик, учні школи.
Фото
Івана ПШОНЯКА.

Близнюки

Щоб розвіяти ілюзії, варто покластися на логіку та здоровий глузд. Ви здатні критично поставитися до ситуації, що
склалася, і зробити правильний
висновок.

Рак

Близька людина довірятиме
вам ще більше і спробує створити гармонію, що дозволить зміцнити стосунки. У вихiднi чекайте запрошення на вечiрку.

Лев

Натхнення допоможе вам
реалізувати давні плани, а легкість сприйняття наповнить

стосунки радістю та гармонією.
З близькими людьми відчуєте
розуміння та довіру.

Діва

У другій половині тижня у
вас виникнуть проблем з оплатою рахунків. Доведеться шукати новi джерела прибутків,
проте невдовзі справа владнається.

Терези

Перед вами постане дилема, що вам дійсно потрібно в даній ситуації, а від чого краще відмовитися. Вдасться збільшити
прибутки, завдяки чому зможете повернути борги.

Скорпіон

Будьте обережнi з документами, адміністративними грошима або значними витратами. Усе це може призвести до
збиткiв, тож будьте завбачливі.

Стрілець

Ви відчуєте гостру потребу
в свободі. У вас з’являться шанси для втілення в життя проектів. Можливість отримання
прибуткiв цiлком залежатиме
вiд партнерiв.

Козеріг

Завдяки підтримці близьких
ви зможете закiнчити тi справи,

на якi не були спроможнi самi.
Усі проблеми з легкістю вирішаться, головне - не втрачати
надiю.

Водолій

Ваше життя стане більш напруженим. Актуальним буде питання про вашу відповідальність. Тому доведеться докласти максимум зусиль, щоб довести це оточуючим.

Риби

Ви будете сповнені енергії. Зверніть увагу на хронічні захворювання, зведіть до мінімуму інші фактори ризику.
Вiдвiдайте спортивнi заклади.

