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У Бережанах
знімають кіно
У фільмі “Червоний. Без лінії фронту”
зіграло близько двох сотень містян

8

стор.

Погода в Тернополі й області

Фото Зіни Токарської.

Реклама в газеті "Наш ДЕНЬ". Тел./факс: +38 (0352) 40-77-60

Передплата на газету «Наш ДЕНЬ»

28 лютого - хмарно, сніг,
вночі 13-14, вдень 11-14 градусів морозу. Схід сонця - 6.59, захід - 18.00.
1 березня - хмарно, без опадів, вночі 17-18, вдень 12-15
градусів морозу. Схід сонця 6.57, захід - 18.01.
2 березня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 16-17,
вдень 11-13 градусів морозу.
Схід сонця - 6.55, захід - 18.03.
Повний місяць.
3 березня - ясно, без опадів,
вночі 16-17, вдень 9-11 граду-

Продаж якісних товарів

Секонд Хенд

не закінчується ніколи!

1 міс. – 19 грн. 54 коп.
3 міс. – 57 грн. 22 коп.

сів морозу. Схід
сонця - 6.53, захід - 18.05.
4 березня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 11-13,
вдень 6-8 градусів морозу. Схід
сонця - 6.51, захід - 18.06.
5 березня - хмарно, без опадів, вночі 13-14, вдень 5-8 градусів морозу. Схід сонця - 6.49, захід - 18.08.
6 березня - хмарно, без опадів, вночі 7-8, вдень 2-3 градуси морозу. Схід сонця - 6.47, захід - 18.09.

індекс - 68710
6 міс. – 110 грн. 84 коп.
9 міс. – 166 грн. 46 коп.

гуртом від 20 кг.

безкоштовна доставка

+38 (096) 104 50 95
+38 (095) 586 33 66
Валентина.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому поштовому відділенні або у листонош

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

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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Степан Барна: Тернопільщина
підвищує свої показники
щодо залучення як зовнішніх,
так і внутрішніх інвестицій

2017-ому Тернопільщина залучила вдвічі
більше капітальних інвестицій порівняно
з попереднім роком, а це говорить про
сприяння та підтримку бізнесу з боку влади.
Саме тому спілкування у форматі «World Cafe»,
яке об’єднало владу, бізнес та експертів, стало
добрим майданчиком для напрацювання бізнесідей по залученню інвестицій в область. На цьому
наголосив голова Тернопільської ОДА Степан
Барна під час заходу, організованого за ініціативи
облдержадміністрації та за підтримки проекту
«U-LEAD з Європою».
У ході заходу, за словами
очільника області, була реалізована його основна мета –
напрацювання бізнес-ідей та
пропозицій щодо покращення інвестиційного клімату та
збільшення експортних можливостей нашого бізнесу, що є,

було залучено 6,5 млрд. грн.,
а це майже вдвічі більше, ніж
у попередньому році, то це говорить про достатньо високий потенціал, який потрібно
розвивати», – підкреслив голова ОДА.
Водночас, він наголосив,
що ми маємо досить серйозну перспективу щодо покращення показників соціальноекономічного розвитку нашого краю. А спілкування у форвідповідно, достатньо серйозматі «World Cafe», дозволило
ними складовими розвитку ребуває у трійці лідерів щодо надалі будемо підвищувати напрацювати нові ідеї щодо занашого краю.
створення
інвестиційного свої показники щодо залучен- лучення інвестицій, обговори«Тернопільщина перша і клімату та максимально спри- ня як зовнішніх, так і внутріш- ти унікальні особливості та реєдина область в Україні, яка яє й підтримує бізнес. На Тер- ніх інвестицій. Адже якщо, за сурси нашого регіону, а також
провела захід у форматі спіл- нопільщині працюють понад підсумками 2017 року, під- удосконалити та закріпити ті
кування «World Cafe». І це не- 200 підприємств з іноземни- приємствами та організація- проекти, які вже перебувають
випадково, адже область пе- ми інвестиціями. Утім, ми й ми області в економіку краю у процесі реалізації.

Палац графа Бадені може отримати нове життя
Колись розкішну
пам’ятку пропонують
перетворити на
унікальний готель

Н

а Тернопільщині
шукають інвестора,
готового вкласти
кошти в палац графа
Бадені. Для відновлення
пам’ятки, розташованої
в селі Коропець біля
Дністра, потрібно близько
100 мільйонів гривень.
Проект реконструкції пам’ятки презентували в обласній раді. Фахівці обрали проект
у відкритому конкурсі. Згідно
з ним, мають відновити фасад,
інтер’єр будівлі та навколишню
територію.
Палац графа Бадені датується початком ХІХ століття.
Ця літня графська резиденція є
зменшеною копією цісарського
палацу у Відні. Будівлю оточував великий парк з колекцією
екзотичних дерев. У часи Першої світової війни палац було
частково знищено, але в міжвоєнний період його відновили.
В архітектурній пам'ятці
вже за радянських часів на довгі
роки оселилася обласна школаінтернат для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. У палаці діяли бібліотека, картинна галерея та музич-

на школа. А згодом туристів зовсім припинили допускати до
пам’ятки через аварійний стан.
Сьогодні палац графа Бадені в Коропці – одна з небагатьох
пам’яток, у якій ще збережені фасади та палацові інтер’єри
так званого віденського ренесансу, кажуть архітектори. Палац і досі вражає розкішною бароковою ліпниною та красою,
хоч і неймовірно занедбаний.
- Обласна рада зробила важливі кроки для збереження палацу графа Бадені. Майже 3
мільйони гривень виділили з
обласного бюджету для порятунку пам’ятки, адже будівля
була у вкрай критичному технічному стані, - розповів голова облради Віктор Овчарук. - За
ці кошти здійснили консерваційні роботи, зокрема, відновили частину даху над входом та усунули загрозу обвалу
центрального купола. Завдяки цим роботам палац вдалося зберегти від повної руйнації Згодом був проведений архітектурний конкурс з реставрації та пристосування комплексу
під культурно-освітній об’єкт.
Тепер перед нами постало ще
одне амбітне завдання – пошук

коштів для реалізації проекту.
Потрібно залучати інвесторів,
використовувати грантові пропозиції від вітчизняних чи міжнародних фондів.
Нині палац графа Бадені
він належить до спільної власності територіальних громад,
управління якою здійснює Тернопільська обласна рада. Перебуває пам’ятка на балансі Коропецького обласного
ліцею-інтернату з посиленою
військово-фізичною підготовкою.
- Згідно з нашим проектом, палац з прилеглим до нього парком розглядають як багатофункціональний комплекс,
який об’єднує в собі культурноосвітню, музейно-туристичну та
частково готельно-відпочинкову діяльності, – розповів архітектор Юрій Вербовецький.
Яким мав би виглядати палац після реставрації? Проект
передбачає відновлення фасадів з консервацією всіх збережених елементів декору та відтворенням втрачених фрагментів - підвіконників, ліпних орнаментів, декоративних ваз у нішах, колон з капітелями, ліхтарів. Заплановано провести рес-

тавраційні роботи в приміщеннях першого поверху, де збереглись декоровані інтер’єри
графських покоїв, які підкорюють своєю екстравагантністю
і пишністю. Також хочуть відтворити історичне призначення приміщень: зали прийомів,
бібліотеки, палацової каплиці,
спалень графа та графині, панську ванну кімнату, зелену кімнату для відпочинку, овальну
бальну залу.
Приміщення другого поверху пропонують реконструювати
під нові функції. А саме – готельні номери й конференц-зали.
Планують відновити і парк.

- Започатковуючи конкурс
із реставрації палацу, Тернопільська обласна рада поставила перед собою складну та
водночас вкрай необхідну мету
– зберегти унікальну пам’ятку
архітектури та зробити її функціональною. Коропецький палац графа Бадені, без сумніву,
може стати однієї із головних
родзинок туристичної Тернопільщини, - зазначив заступник голови обласної ради Любомир Крупа.
Тепер необхідно знайти інвестора і 100 мільйонів гривень
для втілення задуму.
Юлія ТІЩЕНКО.
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Наш ДЕНЬ

№8 (243) / 28 лютого-6 березня 2018 р.

3

Андрій МАНДЗІЙ:
«Якщо сани не їдуть,
отримати добрий
результат неможливо»
Спортсмен із Кременця власноруч
змайстрував у гаражі сани на Олімпіаду

С

вітлини та розповідь
кременчанина
Андрія Мандзія про
те, що сани на Олімпіаду
він виготовив самотужки,
облетіли сотні сайтів.
Саме його відвертість
допомогла з’ясувати
міністру, що закуплений
інвентар для саночників
дивним чином не
дістався олімпійцям.
Після змагань Андрій
повернувся в рідний
Кременець і поділився
з «Нашим ДНЕМ»
враженнями від
Олімпіади у Пхенчхані
та розповів, як навчився
виготовляти сани.

«Падіння у першому
заїзді було для
мене страшенним
розчаруванням»
Олімпійські ігри-2018 для
Андрія Мандзія, як і для практично всієї української збірної, були невдалими чи то, навіть, правильніше - нещасливими.
- Я пройшов довгий шлях
до цієї олімпіади, - розповідає
спортсмен. – Наполегливо тренувався, виготовив сани. Було
зроблено дуже багато. Падіння
у першому заїзді було для мене
страшенним розчаруванням. Я
після цього всю ніч не спав. На
тренувальних заїздах у мене
був 16-ий час серед учасників. Я зрозумів, що потрапити
в двадцятку реально і сани мої
хороші. При проходженні четвертого віражу в мене ніколи
не виникало проблем на тренуваннях… Аж тут під час змагань відчув удар – бачу сани
їдуть далі. Я швиденько встав,
сів у сани і поїхав. Інакше мене
б дискваліфікували.
Андрій Мандзій займається санним спортом вже 20 років. Він мешкає у Кременці неподалік санної траси. Жартує,
це доля: «Де народився, там і
пригодився». На санну трасу
хлопця привів дідусь. Він тут
працював і вирішив заохотити
онука до спорту.
- Ось це майбутній чемпіон,
- сказав він мені, показавши
на Андрія, - пригадує тренер-

викладач Тернопільської
обласної ДЮСШ Василь
Казмірук. – Я спершу не
повірив, але так і трапилося. Андрій став чемпіоном України, досить
успішно виступав на міжнародних змаганнях.
Василь Степанович
вже більше тридцяти років тренує дітей. З кожним роком проблеми
школи не змінюються
- не вистачає інвентаря
для тренування, зокрема саней, шоломів. Зате є
такі ж діти, як Андрій, які
люблять спорт і прагнуть
досягати результатів.
- Перші мої Олімпійські ігри були в Сочі, пригадує Мандзій. - Отримати ліцензію туди було На фото: Андрій Мандзій
непросто. Наша коман- з племінником Володею.
да зайняла п’яте місце.
Цього року на чемпіонаті Європи в Латвії ми отримали ко- «У нашому спорті
мандне сьоме місце. В одиноч- сани – це все»
ці я став 19-им. Зробити власні
сани мене спонукало те, що на
Нові сучасні сани коштуодних із змагань я стартував ють від 10 тисяч євро. Сьогодні
одночасно з олімпійським чем- у доробку Андрія – дві пари сапіоном, однак при рівній їзді ней, зроблених власноруч. Перна другому відрізку я вже був ші виготовив за власний кошт, а
16-им, а на третьому відріз- на ті, що виступав на Олімпіаді,
ку - на останньому місці. Тоді від Федерації отримав полози
я зрозумів, що треба робити – 1200 євро, кронштейни – 290
сани. Адже, якби ти не підготу- євро, 2 пари гумок по 30 євро.
вав фізичну форму, якщо сани
- Санний спорт — надзвине їдуть, отримати добрий ре- чайно технічний і тут дуже базультат неможливо.
гато залежить від інвентаря, -

каже Андрій. - Ви спробуйте на «Запорожці» наздогнати Ferrari! Сани у нашому спорті - це все. Наприклад, словак Йозефа Нініса на останні два кубки
взяв хороші сани в оренду.
До того часу виступав на
нашому рівні. А після того,
як пересів на інші сани, на
Кубку світу в Норвегії фінішував шостим з майже
останнім стартовим розгоном, а на Чемпіонаті Європи в Латвії зайняв друге місце в спринті. Це живий цьогорічний приклад,
що таке якісний інвентар.
Андрій вчився виготовляти сани у своїх тренерів, досвідчених
спортсменів-саночників.
Під час спортивного сезону ходив, випитував, як
робити те чи інше. Якщо
не хотіли розповідати, крадькома підглядав і так на літо зібрав інформацію, і зробив собі
сани. Експериментував, використовував багато інновацій і
таємних елементів, що роблять
сани легшими та швидшими.
- Основа саней з дерева, розповідає спортсмен. – Я використовую ясен. Воно найгнучкіше, найлегше і найміцніше дерево. Однак для цього не підійде ясен з лісу – волокна у нього менш щільні. Потрібен лише
той, що ріс біля будинку або біля
дороги. Дерево потрібно поріза-

ти на планочки і потім склеїти у
прес-формі. У цьому мені помагають мої сусіди – відома родина столярів у нашому місті.
Андрій ретельно розповідає
про кожну деталь саней. Що і
для чого необхідно. Весь процес
роботи знімав на відео, щоб потім передати молодим спортсменам свій досвід.
- Санний спорт – один із найчистіших видів спорту, - каже
він. – Є приклади, коли люди з
останнім стартом показують
перші результати на фініші. Все
залежить від проходження траси, від швидкості саней. Не потрібен жодний допінг чи хімічні
препарати.
Ще один головний біль санного спорту – санна траса. Єдина база в Україні знаходиться у
Кременці. І хоч, за словами фахівців, технологічно вона відстає років на двадцять, альтернативи їй, на жаль, немає. Вона
чудово підходить для підготовки молоді. Сьогодні тут займається майже сотня дітей, а також влітку тренуються саночники – катаються, відпрацьовують стартову підготовку. А вже
осінню вирушають тренуватися
на закордонні бази.
Андрій Мандзій сподівається, ситуація в санному спорті піде на краще і з нетерпінням чекає зустрічі з міністром,
який пообіцяв розібратися в
ситуації і придбати для спортсмена та його колег-олімпійців
нові сучасні сани. А ще кременчанин мріє про олімпійську медаль. Зізнається, після
невдачі у Пхенчхані здаватися не планує. Буде тренуватися, щоб досягти кращих результатів.
Юлія
ТОМЧИШИН.
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Що ж то за реформи,

що українці тікають від них світ за очі?
Ч
и заполонили б Тернопіль та й інші міста
МАФи, кафе, піцерії, ресторани, якби не
заробітчанські долари і євро? Мабуть, ні.
А хто купує квартири в новобудовах? В Україні
взагалі склалася парадоксальна ситуація.
Після початку економічної кризи вартість
житла падає, проте для більшості людей власна
квартира стає все більш недосяжною мрією.
Бо гаманець спустошують неадекватні ціни
на продукти харчування, одяг, взуття, дорога
комуналка, високі податки тощо. Експерти
підрахували: при середній зарплаті збирати на
квартиру доведеться приблизно років шістдесят
з гаком. Вже й жити нема коли…

Політики і чиновники нарікають, що люди масово виїжджають
закордон у пошуках праці. Але роблять це, швидше, для годиться. Бо
заробітчанські гроші для їхнього
бізнесу, мов благодатний дощ. Торік в Україну від заробітчан із-за
кордону надійшло 2 мільярди 378
мільйонів доларів. У 2016 році - 2
мільярди 488 мільйонів «зелених».
Позаторік дослідники заявляли:
обсяг коштів, які українські мігранти переказали додому, перевищив
усі інвестиції іноземних компаній
та допомогу міжнародних донорів
разом узятих. Ось таке у нас «зростання» економіки.
Міністерства, щоправда, звітують про «виконали», «покращили», «збільшили», «ощасливили»
субсидіями та інше. А очільниця
Нацбанку Валерія Гонтарєва, яка

на довгі місяці застрягла у (не)законній відпустці, найбільшою своєю заслугою вважає закриття понад 80 вітчизняних банків.
Можливо, знецінення гривні
також «досягнення»? Через «креативність» Гонтарєвої мільйони
українців збідніли. Дорогий долар
«закрив» ряд малих і середніх підприємств. І багатьом «спакував»
валізи на заробітки. Офіційні українські дані стверджують, що країна
втратила сім відсотків працездатного населення з 2015 року. Дані
ж Міжнародної організації міграції
говорять інше: 12 відсотків українців знайшли роботу за кордоном
або планують це зробити.
Або, для прикладу, діяльність
міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Виглядає, наче
він найбільше переймається рин-

ком авіаперевезень. Мало не щодня новина про «Ryanair», «SkyUp»,
«Vueling». Це - закордонні лоукостери. А як, скажімо, щодо розвитку
і осучаснення вітчизняних аеропортів? Яка доля очікує Тернопільський аеропорт? Де заявлені проекти, прожекти обіцянки? Цікаво,
хто летовище буде вчергове «відновлювати» і «реконструйовати»
напередодні майбутніх виборів.
І ще. Як українцям стати заможними, коли минулого року
зростання ВВП в країні склало два
відсотки, а інфляція сягнула аж 13
відсотків. У Європі, натомість, рівень інфляції становить приблизно один відсоток на рік, а зростання економіки - два відсотки. Отже,
громадянин ЄС щороку стабільно
стає багатшим на згаданий один
відсоток. А українці торік збідніли

на 11 відсотків.
З цього приводу гендиректор
Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко на телеканалі ZIK зазначив:
не буває такого, щоб економіка не
зростала, а середні зарплати і соціальні виплати збільшувалися. Усе
взаємозалежне: спершу слід запустити економіку, а потім вирішувати соціальні питання. Але в Україні наразі все робиться аля «як вирішать Гройсман і Ко».
Світ не розуміє нашої «національної особливості» стосовно
економіки й політики. Тому світова спільнота посунула Україну на задвірки. Про це заявив
екс-президент Леонід Кучма на
Балто-Чорноморському форумі.
Леонід Данилович, звісно, не ангел.
Саме при ньому розквітнув олігархат і обвалилися українські політичні активи на міжнародній арені, зокрема, через справу Гонгадзе.
Але в даному випадку Кучма має
рацію, коли сказав, що Україна на
Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбулася цього місяця, опинилася на задвірках. І це при тому,
що у нас триває війна. «Якби не поїхав туди президент і не нагадав, що
ми є на європейській карті, то, напевно, й забули б. Ось що страшно.
Ми кажемо, що всі навколо винні. А
ми? Що робимо в Україні?.. Давайте, подивимося на наш парламент,

Смарт-квартири - комфортно, вигідно, функціонально

З

а минулий рік на
ринку первинної
нерухомості суттєво
зріс попит на смартквартири. Тенденція ця
збереглась і до сьогодні.
Аналітичний центр
будівельної компанії
Благо пояснює це тим,
що компактні квартири
мають цілий ряд переваг
порівняно з класичним
житлом. Крім того, через
різке зростання тарифів
на комунальні послуги,
утримувати великі домівки
стало занадто дорого.
Ринок нерухомості містмільйонників уже адаптувався
під нові потреби покупців і може
запропонувати їм цілий ряд житлових комплексів, в яких можна придбати smart-житло. На
ринку нерухомості Прикарпаття нещодавно появився перший житловий комплекс, який
пропонує даний формат житла.
Smart-квартиру можна придбати
виключно у сучасному житловому районі “Manhattan”.
А тепер давайте дослідимо,
чому smart-квартири є комфортними, вигідними та функціональними!?

Комфортно

Smart-квартири мають функціонально правильно спланований житловий простір. Він забезпечить власникам максимально

політичний бомонд. Ми самі себе
з’їдаємо», - зазначив він. І додав:
«Ми про життя всередині країни
взагалі не говоримо, як ніби людей
немає. Про економіку забули... 75
відсотків валового продукту - наші
борги. Це жах».
Європа втомилася від України,
бо за чотири роки нічого нового
не почула. Про це свідчив напівпорожній зал під час виступу Петра
Порошенка на Мюнхенській безпековій конференції. За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, західні політики, проігнорувавши виступ Порошенка, дали
зрозуміти: як це так, США і ЄС продовжують та посилюють санкції,
а між Україною і Росією - країноюокупантом - збільшується товарообіг (за даними Нацбанку, торік
товарообіг України з РФ зріс більше, ніж із ЄС). Україні дали сигнал,
що ми можемо втратити підтримку Заходу через відсутність прогресу в реформах і боротьбою з корупцією.
Тим часом Порошенко написав
на своїй сторінці у Facebook, що вражений темпами реформ в Україні.
Чому ж від
тих реформ тікають з країни
люди?

Ольга
ЧОРНА.

На Тернопільщині
вперше провели
операцію на
відкритому серці
Зробили це кардіо
хірурги міської лікарні
обласного центру

комфортні, при даній площі, умови проживання. Також достатньо
важливим для комфортного проживання є візуальний розмір житла. Жити у квартирі без достатньої кількості природнього освітлення, де стіни просто тиснуть
на власників, не є комфортно. З
цією проблемою часто зустрічаються власники однокімнатних
квартир. Хоч smart-квартири і мають площу однокімнатної, проте
їх візуально збільшує відсутність
перестінок, а панорамні вікна забезпечують необхідною кількістю природнього світла. Це робить
її комфортною, і створює відчуття простору і зручностей великої
квартири.

Вигідно

Невелику за метражем квартиру значно легше обігріти, ніж
велику. Smart-квартира має функціонал двокімнатної квартири,
але площу однокімнатної. В двокімнатній є багато глухих зон, які

не використовуються, але опалюються. Тому за рахунок компактності та використання всіх зон,
власники Smart-квартир суттєво
економлять на щомісячних комунальних платежах, але не на комфортності та функціональності
житла. Але і на цьому заощадження не закінчуються. Ремонт та облаштування smart-квартир не
потребує значних витрат. Через
меншу кількість стін і відсутність
міжкімнатних перегородок, використовується менша кількість матеріалів. Smart-квартиру можна
дешево і швидко підготувати для
проживання.

Функціонально

Компактне і продумане планування – один із секретів успіху
smart-квартир. Завдякивикористанню сучасних концепцій організації життєвого простору, архітектори максимально ефективно використовують кожен квадратний метр і створюють функ-

ціональні та комфортні планування smart-квартир. Купуючи
smart-квартиру площею від 40
квадратних метрів, ви отримуєте
кухню, вітальню і спальню, тобто
функціонал двокімнатної квартири.
Перерахувавши всі переваги,
ми розуміємо, що smart-квартира
- це є сучасна, комфортна, вигідна
і більш функціональна альтернатива однокімнатній квартирі.
Окрім цього, будівельні компанії, які беруться втілювати в життя проекти зі smartквартирами, велику увагу приділяють облаштуванню інфраструктури. Яскравим прикладом
в Івано-Франківську є cучасний
житловий район “Manhattan”, перевагою якого є як наявність
smart-житла так і добре продумана інфраструктура. Окрім smartквартир в районі можна придбати квартири з класичним плануванням.

- Вітаю кардіохірургів другої міської комунальної лікарні, які вперше в історії області успішно виконали операцію
на відкритому серці, – привітав
медиків голова облради, медик
за фахом Віктор Овчарук.
Він повідомив, що без оперативного втручання була загроза раптової смерті хворого. За словами лікарів, операція
була успішною і зараз пацієнт
проходить реабілітацію.
Серцево-судинні
захворювання на першому місці за
смертністю у світі. Щороку
вони забирають життя понад
півмільйона українців. Профілактика, своєчасна діагностика і ефективне лікування – три
складові, які дозволять зупинити ріст цих захворювань.
Зараз у Тернополі готуються до відкриття оновленого
кардіологічного центру в університетській лікарні. У ньому зможуть швидко надавати необхідну допомогу пацієнтам при гострих станах, щоб
уникнути ускладнень, які виникають при інфаркті та інших
серцево-судинних патологіях.
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Фейкові новини і
вибори ректора ТНЕУ:

що відбувається
в університеті?
С

Впродовж кількох тижнів з’явилося кілька новин, пов’язаних із
начебто кризою в Тернопільському національному економічному
університеті. Від імені одного з викладачів навіть створили фейкову
сторінку у «Фейсбуці». В університеті одразу ж спростували такі
новини, однак їх уже встигли розповсюдити місцеві сайти.

проби дискредитації й сплеск нездорового інтересу до навчального закладу
пов’язують з виборами ректора. Вони відбудуться 25 квітня.
У зв’язку з ажіотажем, який розгорівся довкола вишу, його нинішній
керівник Андрій Крисоватий зібрав прес-конференцію.
«Наш ДЕНЬ» дізнавався, що відбувається в університеті, хто претендує на посаду
ректора, чому з’явилися фейкові новини й кому вони вигідні.

«Дуже неприємно,
що страждають
члени моєї команди»

ней діяльності вищого навчального закладу. Я зараз, як
діючий ректор, роблю все для
того, щоб не розбалансувати
- Мій п’ятирічний контракт колектив.
закінчується 16 квітня 2018
року, – розповів ректор ТНЕУ «Боляче, коли
Андрій Крисоватий, доктор
економічних наук, професор, діти політиків
заслужений діяч науки і тех- навчаються за
ніки, академік Академії еконо- кордоном і там
мічних наук України. – Перший
контракт я відпрацював і, від- залишаються»
Щодо університету, то, за
повідно до закону, оголошено
конкурс на заміщення посади. словами Андрія Крисоватого,
Вакантною вона буде з 16 квіт- про кризу, як зазначають неня. Але ми вже увійшли у пе- відомі опоненти, не йдеться.
редвиборні баталії. 15 люто- Ректор продемонстрував дого я особисто подав докумен- сягнення вишу, порівнявши
ти на конкурс у Міністерство теперішні показники з тими,
освіти України. Це пов’язано не які були у 2013 році.
- Згідно з консолідованим
просто з моїм рішенням, а з рішенням конференції трудово- рейтингом, ми були на 32 місго колективу. Вона відбулася ці, зараз - на 27, - зауважив він.
15 грудня, і на ній одноголос- - У рейтингу «Топ-200» були на
но висунули мою кандидатуру. 45, зараз - на 39. Також ми на
На цей час, за словами Ан- 9 місці в рейтингу Webometrics
дрія Крисоватого, документи 2017 серед 330 освітніх заклана заміщення вакантної поса- дів України. Це важливо і тому,
ди подав тільки він. Інші кан- що сьогодні рейтингування є
дидати можуть зголошувати- базою для фінансування. Дерся до 29 березня. Однак, піс- жавні місця розподіляють відля опублікування оголошен- повідно до певних рейтингів.
Ректор розповів, що універня про вибори в ТНЕУ, у соціальних мережах і деяких ЗМІ ситет збільшив кількість ноз’явилися фейкові повідомлен- вих ліцензованих спеціальносня про кризу в економічному. тей. Наприклад, на факультеАндрій Крисоватий пов’язує це ті обліку відкрили спеціальність з бізнес-аналітики. Виш
з виборами.
- За останні кілька тижнів займає потужну нішу на ринз’явилося чотири фейкові но- ку освітніх послуг, і про це, за
вини, - зауважив ректор. - Мені словами Андрія Крисоватого,
дуже неприємно, що від цього свідчить вступна кампанія.
- Коли я почав виконувати
страждають члени моєї команди, коли зачіпають дітей го- обов’язки ректора в 2012 році,
ловного бухгалтера, дітей на- в нас було 12,5 тисяч студенчальника відділу кадрів та ін- тів, - розповів він. – А минулого
ших. Останній фейк з’явився року студентів було 14,9 тисяч.
від імені проректора з науки. ТНЕУ активно інтегрується у
Відкрили сторінку у «Фейсбу- європейський освітній проці» під його іменем, вилили стір, є членом міжнародних орбруд, хтось перепостив, сторін- ганізацій. Недавно ми створику закрили, але пости вже роз- ли асоціацію з Чикаго, з міжнаповсюдили. Підготовка до ви- родною культурно-освітньою
борів – це тільки одна із гра- асоціацією, і увійшли в мере-

жу університетів Східної Європи. Мені дуже боляче, коли
діти наших політиків навчаються за кордоном і там залишаються. На останній колегії МОН ми спілкувалися, чому
виїжджає молодь – не за освітою їдуть, а за умовами життя.
Наше завдання – зробити так,
щоб наші діти вчилися тут. Ми
маємо дуже хорошу програму, яка дозволяє отримати два
дипломи у співпраці з Польщею, Угорщиною, Німеччиною,
Францією. Останні перемовини провели в цьому напрямку з Естонією. Всього наразі є
вісім університетів, які дають
нам можливість видавати два
дипломи в стінах нашого вишу.
Студенти також мають можливість навчатися спершу в нас,
а потім продовжувати у наших
вишах-партнерах.
За словами Андрія Крисоватого, завдяки міжнародній співпраці сьогодні у ТНЕУ
працює 76 іноземних викладачів, фінансування їхньої роботи відбувається в межах різних грантових програм. Активна участь університету в різних програмах також дала змогу зробити ремонти й оновити технічне оснащення аудиторій.
- Коли я прийшов на посаду, більше 90 відсотків нашого спецфонду ми формували
за рахунок платних студентів,
- зазначив ректор. - Сьогодні
знизили цей показник до 6870 відсотків, а решту фінансуємо за рахунок грантів, проектів і програм. Наприклад, програма «Україна-Норвегія» дала
можливість зробити ремонт
на 4 поверсі, зараз ми робимо
ремонт на 2 поверсі центрального корпусу. Тобто основне
джерело проведення ремонтів
сьогодні – це гранти і проекти. Водночас, такі програми й
гранти не дають «живих» грошей, можна зробити ремон-

ти, але не збільшити зарплату
викладачів. Хоча норвежці, наприклад, наймають наших викладачів, які проходять конкурс, і додатково оплачують
їхню роботу.

в суперлізі. На Олімпіаді в Південній Кореї у збірній України
серед 33 спортсменів виступали четверо студентів тернопільського економічного вишу.

Серед напрацювань, якими пишається виш, є робота з
цифровими даними. За останні роки 97 відсотків наповнення університетської бібліотеки перевели в цифровий формат. Сьогодні студенти в основному користуються книгозбірнею через інформаційний
портал.
- Зараз студент може сидіти в себе в гуртожитку і, маючи доступ до Інтернету, переглянути потрібну йому книжку, - розповів ректор ТНЕУ. - Ми
поставили чотири сканери в
бібліотеку, і 20 людей 3,5 роки
сканували видання. Ми оцифрували 1290 дисциплін, кожен
студент перед початком навчального року може скачати
собі й курс лекцій.
Серед досягнень вишу ректор називає покращення компетентності викладачів: кількість докторів наук з 70 зросла до 84. Працевлаштування
випускників – на рівні 72-73
відсотків. Особлива гордість
вишу – виховна робота зі студентами. Майстрів спорту в
ТНЕУ - 37, міжнародних майстрів спорту - 12. Є 8 ігрових
команд, дві з них виступають

но готуються до виборів. Створили організаційний комітет, формують списки виборців із числа штатних наукових,
науково-педагогічних та педагогічних працівників.
Тернопільський національний економічний університет
має вісім відокремлених підрозділів, один з яких – у Єревані. Виборчу дільницю вирішили зробити одну – у Тернополі.
Усі, хто працює у філіях, приїдуть у квітні до ТНЕУ, щоб взяти участь у виборах ректора.
- Я готовий до того, що
неправдиві новини будуть
з’являтися і далі, - зауважив
Андрій Крисоватий. - І тут все
буде залежати від стійкості
колективу. Таким чином зацікавлені особи вивчають ситуацію, але поки що не бачу, що
реально хтось хоче стати ректором. Якщо дійсно хтось хотів
би цього, то працював би цілеспрямовано. Я зараз, як діючий
ректор, роблю все для того,
щоб не розбалансувати колектив. Мені приємно, що колектив з розумінням відноситься
до того, що основне не вибори,
а поточна діяльність.
Антоніна КОЛЯДА.

«Таким чином
«97 відсотків фондів зацікавлені особи
бібліотеки перевели вивчають ситуацію»
в цифровий формат»
Зараз в університеті актив-
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Щоб знайти цінності,
злодії зривають
розетки та
підвісну стелю
Як вберегти оселю
від крадіїв, радять
правоохоронці

У

2017 році на території області
скоєно 276 квартирних
крадіжок, 100 - розкрито. У
2018 році ми вже маємо вчинених
30 квартирних крадіжок і з них 13
розкрито. Працівники кримінальної
поліції у минулому році затримали
вісім груп квартирних злодіїв з числа
"гастролерів". Серед них - мешканці
Київської, Львівської, Хмельницької
областей та громадяни Грузії.

Професійні злодії, які планують обікрасти
квартиру, готуються до злочину не один день, а
буває й не один місяць. Як розповів начальник відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку кримінальної поліції Михайло Шмиглик, крадії стежать за жертвою, перевіряють поштову скриньку, продзвонюють квартиру. Якщо вона на першому поверсі, то можуть кинути камінцем у вікно. Якщо реакції жодної немає,
ніхто на це не зреагував - залазять до приміщення.
Найкращий спосіб вберегтися від злодіїв, кажуть правоохоронці, це встановлення системи відеоспостереження як на приміщенні будинку, так
і в самих квартирах. Обладнання вхідних дверей
під'їзду кодовими замками, а в квартирі подвійні двері з кількома якісними замками. На перших
поверхах необхідно облаштувати металеві решітки. При від'їзді на тривалий час, як варіант, можна попросити наглянути за оселею сусідів, друзів
та знайомих.
За словами поліцейських, менше злочинів трапляється у помешканнях, які перебувають під захистом управління поліції охорони.
У наш час встановлювати сигналізації потрібно в першу чергу тим мешканцям краю, які свідомо у квартирах чи офісах зберігають цінні речі, документи, великі суми грошей, коштовності чи антикваріат, - стверджує Олексій Дзюра, начальник
відділу фізичної охорони управління поліції охорони в Тернопільській області.
З 1 березня стартує акція «Квартира під охорону», яка передбачає знижку 50% на вартість робіт – це близько тисячі гривень. Для учасників АТО
знижка 75%.

Наш ДЕНЬ

Право

У центрі Тернополя
напали на Ігоря Турського

Т

Ексдепутата міської ради
поранили ножем у ногу

ернополян шокувала
новина про те, як посеред
білого дня неподалік
двох шкіл невідомий напав
на екс-депутата міськради
Ігоря Турського, який разом з
товаришем Іваном Сороколітом
йшов до школи, аби забрати
сина додому. Невідомий напав на
політика зі спини і ножем наніс
удар в область стегна. Очевидці
кажуть, швидше всього нападник
цілився вище і хотів поранити
Турського в печінку. Проте, коли
біг, послизнувся і потрапив у
стегно. У злочинця було двоє
спільників, які чекали на нього
неподалік драмтеатру. Камери
зафіксували, як троє втікали.
Ігор Турський на даний час перебуває у лікарні – загрози життю немає.
«Живий. Та кілька тижнів бігати не
буду точно, - написав він на своїй сторінці
у фейсбуці - Глибока рана на нозі за 1см
від стегнової артерії і нерва. Напад серед
білого дня з ножем в центрі міста – це ненормально. Справа не в Турському. Справа в зухвалості злочинців. Подія викликала певний резонанс і породила високу
увагу до моєї особи. Скористаюсь моментом і дуже попрошу поліцію розслідува-

мадської діяльності. Друга – злочин вчинено на ґрунті політичної діяльності по
конфліктних ситуаціях в міській раді (це
одна з головних версій). Злочин вчинено на побутовому ґрунті. Це обов’язкова
версія, яка перевіряється завжди. Злочин
може бути вчинено на ґрунті помсти, потерпілий був свідком деяких подій, про
це я не можу зараз розповідати. Зачепили версію з інсценуванням злочину, ми
до неї прийшли після оприлюднення у
ЗМІ, ми її підтвердимо або спростуємо.
Ну і злочин вчинено невідомими особами з хуліганських спонукань раніше судимими, десь вона менше має право на
життя, але будемо її перевіряти.
Працівники поліції розшукують осіб,
причетних до злочину. Просять відгукнутися усіх, хто 22 лютого з 15:00 до 15:20
проїжджав вулицями: Миру-Дружба
- Мазепи - Руська - Й. Сліпого-Майдан
Волі - Замкова - Грушевського. З 16:1517:00 перебував на вулицях Грушевського - бульвар Т. Шевченка - Опільського Франка - Крушельницької - Хмельницького. Якщо в цей час ви проїжджали чи
автівка стояла припаркована на вказаних вулицях і ваш реєстратор був увімкнений, просимо принести відео до
ГУНП в Тернопільській області для опрацювання фахівцями. Надати інформацію
можна за номерами телефонів: 27-12-34,
(098)255-42-19, (067) 351-01-44. Анонімність гарантується.

ти не лише даний злочин, але все те неподобство (фізичне блокування міськради, сфальшоване «народне» відкликання
з депутатів), яке організували навколо
мене впродовж року Сергій Надал і підпорядкована йому партія "Свобода". Не
здивуюсь, що напад на мене пов’язаний
з моєю політичною діяльністю. Та нехай
висновки все ж зробить слідство. Але
одне можу сказати з впевненістю: якщо у
когось були наміри залякати, то задум не
вдався. Займатимусь політичною та громадською роботою ще з більшою наполегливістю".
Статтю 296 частина 4 ККУ - хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень порушили правоохоронці щодо
нападу на Ігоря Турського.
- Поліція встановила всі маршрути
підозрілих осіб, вилучила багато відеоматеріалу з вуличних камер, - зазначив
керівник обласної поліції Олександр Богомол. - Ми висунули кілька версій початково своїх, але завдяки активній участі громадян в соцмережах та ЗМІ долучили ще декілька. Перша версія –злочин
вчинено особами, з якими потерпілий
мав неприязні стосунки на ґрунті гро-

Троє п’яних чоловіків мало не замерзли на вулиці

У

48-річного жителя села
Ласківці Теребовлянського
району обмороження
верхніх кінцівок. Його
без свідомості та в стані
алкогольного сп’яніння виявили
на вулиці місцеві жителі.
38-річного жителя Теребовлі із загальним переохолодженням організму,
без свідомості та в стані алкогольного сп’яніння виявили працівники екстреної медичної допомоги в м. Теребовля на вул. Ломоносова, 12. Стан обох потерпілих - важкий, без свідомості.

Чи декларувати дохід від
надання в оренду авто?

У Тернопільській ОДПІ повідомили,
що відповідно до Податкового кодексу,
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб включаються
дохід від надання майна в лізинг, оренду
або суборенду (строкове володіння та/
або користування), визначений у порядку, встановленому п.170.1 ст.170 ПКУ.
Обов’язок платника щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник отримував доходи, зокрема, виключно від податкових
агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, передбачених
розділом ІV ПКУ (п.179.2 ст.179 ПКУ).
У разі надання громадянами у 2017
році власного рухомого майна в оренду
(суборенду) особі, яка не є податковим

nday.te.ua

агентом, фізичні особи зобов’язані надати податкову декларацію до територіальних органів фіскальної служби за
місцем свого проживання та задекларувати отримані доходи.
Кожен об’єкт рухомого майна відображається громадянином у декларації
окремо. У відповідних графах зазначаються номера категорії об’єктів; марки,
моделі, характеристики рухомого майна; року випуску; відмітки про надання
майна в оренду (суборенду).
Кожен із декларантів може подати
відповідну декларацію в електронному вигляді через сервіс ДФС «Електронний кабінет» з використанням електронного підпису, або завітати у Центр
обслуговування платників й отримати консультацію щодо порядку подання
електронних декларацій і допомогу при
її заповненні. Телефон для довідок: 4346-46, 43-46-10.

Цього ж дня до приймального відділення Тернопільської комунальної
лікарні №1 госпіталізовано з обмороженням обох кистей та стоп жителя с.Мечищів Бережанського району,
1968 року народження, інваліда ІІ-ї групи. Чоловіка, що перебував у стані алкогольного сп’яніння виявили родичі на
подвір’ї власного будинку. Стан потерпілого задовільний.
У всіх трьох випадках - потерпілі перебували в стані алкогольного
сп’яніння. А як відомо, ризик замерзання у людей, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння - надзвичайно ви-

сокий. Адже спиртні напої, хоч і викликають ілюзію зігрівання, однак сприяють високій та швидкій втраті тепла,
внаслідок чого переохолодження організму наступає значно швидше.
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області звертається до всіх
громадян з проханням бути обачними під час ускладнення погодних умов.
Пам'ятайте! Навіть нетривале переохолодження організму може серйозно позначитися на здоров'ї. Не зайве також
нагадати, що зловживання алкоголем є
першопричиною лиха.

Для підтвердження земельної пільги подайте заяву до 1 травня

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що з 1
січня цього року внесено зміни в оподаткування пільгових категорій фізичних осіб - платників земельного податку. Так, змінами, внесеними до пункту 281.2 статті 281 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), скасовані обмеження застосування пільги до однієї ділянки із сплати земельного податку фізичним особам. Тобто, звільнення від
сплати податку за земельні ділянки, передбачене для категорій фізичних осіб,
які визначені пунктом 281.1 статті 281
ПКУ, поширюється на земельні ділянки
за кожним видом використання у межах
граничних норм.
Якщо фізична особа, визначена у
пункті 281.1 статті 281 ПКУ, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання і загальна площа
земельних ділянок перевищує граничні норми відведення, то така особа до 1
травня подає письмову заяву у довіль-

ній формі до контролюючого органу за
місцем розташування земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до
обраних земельних ділянок з базового
податкового (звітного) періоду, у якому
подано таку заяву.
Якщо до 1 травня поточного року фізична особа не подала до контролюючого органу заяву про самостійне обрання/заміну земельних ділянок для застосування пільги, то у поточному році оподатковуються всі земельні ділянки, які
є у її власності (крім земельної ділянки, на яку подана вказана заява у 2017
році).
Якщо заява про самостійне обрання/заміну земельних ділянок для застосування пільги подана до контролюючого органу після 1 травня поточного
року, то пільга починає застосовуватися
до обраних земельних ділянок з наступного податкового (базового) періоду.

Акценти
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Тернопільський «аусвайс»:

з «файною картою» – у Європу?!
Що НЕ так

у файному місті

Кажуть, у кожному жарті є доля правди. Але
деякі нововведення тернопільської міської влади
зовсім не скидаються на безневинні смішки

У

же з 1 березня навіть у тролейбусах файного міста втратять силу документи,
дійсні на всій території України – посвідчення соціально вразливих людей,
яких зазвичай називають пільговиками. Відтак, на мою думку, законні
права інвалідів, пенсіонерів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інших громадян з
особливим статусом будуть грубо порушені. Але про все – за порядком.

Чужі серед своїх

Ще у минулому році міська
влада прийняла рішення про своєрідну ідентифікацію мешканців міста завдяки впровадженню
картки тернополянина. Для того,
аби виготовити цей прямокутний
кусок пластику, його ініціатори
висмикнули з наших податків не
один мільйон гривень. У міській
казні знайшлися гроші і на штат
працівників з відповідними окладами, і на поліграфічні послуги з
виготовлення «документа», і ще
бозна на що, аби лиш пропіарити
турботу влади про «своїх» та її нетерпимість до чужих.
Пригадуєте, які пристрасті
вирували навколо кратного підвищення плати «іногороднім»
батькам, діти яких виховуються у тернопільських дитячих садках? На щастя, вчасно відчувши,
що запахло смаженим, «новатори» з Листопадової відступили.
Натомість, публічно напосілися на недоброчесних перевізників. Мовляв, і такі вони, і сякі – не
курсують за графіком, не лише не
дають квитків пасажирам, а ще й
всіляко принижують їх. Іншими
словами, потрібно цих хапуг позбавити ліцензій. На цьому й зупинилися – швидше, щоб налякати, аніж розігнати. Тому, після
шантажу зі всілякими контролерами та правоохоронцями, влада
досягла «компромісу» - усі лишилися задоволеними, а дехто навіть щасливим. Тож експеримент,
який вчені спочатку обов’язково
випробували б на мишах, міська
влада вирішила продовжити на
людях. Уже з лютого вона однією рукою подала їм пряник (проїзд у маршрутках без обмеження
кількості пільговиків), а другою
шмагнула батогом (жоден документ, який дає право на пільги, –
недійсний, лише - картка тернополянина).
Але ще залишалися тролейбуси. Та ненадовго. Уже з 1 березня
пільговики, які з різних причин
вирішили не звертатися до клерків міськради за виготовленням
тернопільської перепустки у соціальний рай, також не зможуть
їздити безоплатно – їхні посвід-

чення тут «не проконають». Або
картка - або плати. Чи правомірно це? І чи справедливо?

Ціна прохання

…Автобус з райцентру вже
майже рушив з місця, коли, захекавшись, до салону забіг старший
чоловік. «Пане водію, візьміть до
Тернополя. Я не маю чим заплатити. Усі гроші, які напозичав по
сусідах, везу в лікарню – там моя
донька у реанімації, маю чимшвидше купити ліки», - тихо попросив він (ціна прохання – 40
гривень). Водій спочатку скоса глипнув на нього, але вже через мить кинув: «Сідайте, он там
є місце». Жінки, поруч з якими
примостився незвичайний пасажир, відразу ж почали розпитувати, що і як. З розмови вловив, що
його донька давно живе і працює
в Тернополі. З чоловіком у неї не
склалося, а дітей Бог не дав. Уже
тривалий час хворіє, а зараз недуга різко загострилася. «Зібрали зі
старенькою все, що тримали на
чорний день, дехто з сусідів допоміг, решту - позичили. Оце везу»…
У Тернополі чоловік ще довго дякував водієві, а потім пішов
на зупинку міського транспорту. «Пане, у мене пенсійне посвідчення. Візьміть до обласної
лікарні, дуже поспішаю», - знову довелося просити йому. Цього
разу – у водія майже порожньої
маршрутки. «Посвідчення – недійсне. Тільки картка тернополянина! Не маєте – платіть п’ять
гривень», - відрізав той і демон-

стративно відвернувся, щоб не
чути інших пояснень чи прохань
чоловіка. Опинившись у безвиході, старенький поліз у спідню кишеню куртки, тремтячими руками витягнув акуратно загорнуті
у хустинку купюри…
Чоловік, який разом з дідусем їхав з райцентру, випередив
його. «Заховайте гроші», - майже наказав він і кинув водієві десятку: «Візьміть за двох, я також
«аусвайса» не маю»…

Рівніші серед рівних

Щось тут не так. Не місто Тернопіль, а якась автономія, відгороджена пластиковими бар’єрами від Великої України. Від українців, які свого часу
відбудовували файне місто, розвивали його промисловість, десятиліттями працюючи на «Текстерно», комбайновому, «Оріоні».., а нині, щоб якось звести
кінці з кінцями, проживають у
ближніх селах та займаються домашнім господарством.
Щось тут не те. Бо навіть людей з тернопільською реєстрацією місцева влада поділила на білих і чорних. До першого сорту потрапили ті, хто вистояв довжелезні черги, витерпів митарства, щоб
оформити заповітну «візитку».
До другого - ті, хто не піддався загальному ажіотажу, бо справедливо вважає, що для проживання в
Україні за українськими законами
додаткових «аусвайсів» від тернопільських клерків не потрібно.
Вражає і той факт, що на тлі патріотичних закликів громадськополітичних діячів, моральних авторитетів до об’єднання нації, тернопільська мерія, створюючи додаткові переваги одним і додаткові труднощі іншим, усіляко перешкоджає цьому. За великим рахунком справа навіть не у п’яти грив-

А тим часом

23 лютого у приміщенні Тернопільської районної ради відбулася чергова сесія, на якій депутати розглядали актуальні питання, що стосуються життєдіяльності району. Втім, на засідання прийшли і невдоволені мешканці району, які вимагали від районного керівництва вирішити проблему із «Картою тернополянина».
- Ми все життя відпрацювали на «Ватрі»,
«Комбайновому заводі», на «Оріоні» та й не
тільки, наповнювали бюджет Тернополя, а зараз нашим конституційним правом намагаються знехтувати! Ми не дозволимо цього, усі люди
рівні і ми маємо право на безоплатний проїзд в
громадському транспорті, - заявили представники громади району.
- У Тернопільському районі тисячі тернополян мають дачі і добираються туди безкоштовно, пред’являючи «особливу» картку. А ми - хто?
Якісь недолюди? Чому ми, їдучи в місто, платимо гроші, а вони, їдучи в район, ні? Де справедливість? Навіщо створювати «чвари» між людьми, налаштовувати нас брат проти брата? - додав хтось із людей.
- Якщо нас не почують зараз, то ми діяти-

нях за проїзд, а в тому, що соціально підтримувані державою українці, відвідуючи файне місто, чи
навіть проживаючи у ньому, мають різний рівень пріоритету. Чомусь такої дискримінації за місцевим статусом немає ні у Львові чи
Франківську, ні у Харкові чи Дніпрі.
Перелік категорій громадян,
які мають право на пільги, визначений Законами України та
постановою Кабінету Міністрів
України. У цих людей є відповідні
посвідчення встановленого зразка. Жодних обмежень їх використання на території України не існує - за винятком Тернополя.
Тож, якщо міська рада експериментуватиме й надалі, неважко передбачити, що незабаром у
файному місті визнають недійсними не тільки українські, а й
закордонні паспорти. З картою
тернополянина можна буде подорожувати Європою! Щоправда,
Європа про це ще не знає. Але ж
до пори до часу і Українська держава не підозрювала, що місцеві
аферисти при портфелях можуть
так легко знущатися над її законами, що «новатори» з провінції
безкарно порушуватимуть конституційні права громадян.
А, може й справді, для них закони не писані?
Юрко СНІГУР.

мемо радикально - перекриватимемо дороги у
кожному селі одночасно. І так буде до тих пір,
поки до нас не дослухається Надал. Ми готові до
акцій і обіцяємо, що нас почують і в Києві. Бо ці
картки, то дурня повна! Новація? Ні, це - намагання приєднати насильно районні села до обласного центру, - каже мешканка Великої Березовиці пані Ольга.
У свою чергу, керівники району запевнили, що слова про те, що держава виділяє кошти
на покриття видатків на пасажирські перевезення, не що інше, як міф. Гроші район отримує
лише на перевезення пільговиків на приміських
маршрутах.
Люди пропонували різні варіанти: від скасування «Карти тернополянина» - до безоплатного проїзду пільговиків в громадському транспорті при пред’явленні пенсійного посвідчення. Депутати та очільники району прийняли рішення напрацювати механізм вирішення цього питання та звернутися з відповідними заявами на адресу Президента, Прем’єр-міністра та Генеральної прокуратури України, адже цілком
згідні з тим, що питання нагнітає соціальну напругу в суспільстві та потребує негайного вирішення, повідомляє сайт «Тернополяни».
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У Бережанах
знімають кіно
У фільмі “Червоний. Без лінії фронту”
зіграло близько двох сотень містян

Н

а кілька днів старовинне
містечко Бережани
перетворилося на знімальний
майданчик. Професійна техніка,
десятки операторів, техніків,
костюмерів, гримерів. Днями тут
стартували зйомки фільму «Червоний.
Без лінії фронту» – приквелу стрічки
«Червоний» режисера Зази Буадзе,
створеного за мотивами однойменного
роману Андрія Кокотюхи. Для
бережанців зйомки фільму у їхньому
місті стали справжньою визначною
подією. Близько двох сотень містян
випробували себе у ролі акторів.
У середмісті з’явилися ярмарок і
ковзанка, зникли сучасні вивіски.
Чотири дні у Бережанах виру- їнської Повстанської Армії. Зустрівала неймовірна атмосфера 1930- не кохання, здобуде перемоги, зіх років. Незважаючи на холод і мо- ткнеться зі зрадою та виправить
роз, тут натхненно знімали укра- власні помилки.
їнське кіно. Приквел до фільму
- У Бережанах знімали одну з
«Червоний» - це історія головного найголовніших сцен фільму, - розгероя Данила Червоного до того повів режисер стрічки Заза Буачасу, як він потрапить у табір. Ре- дзе. - Тут відбувається бойова
жисером фільму знову став Заза ініціація - перша бойова операція
Буадзе. Із акторів із першого філь- студента Кременецького ліцею
му до нової частини приквелу пе- Данила Червоного.
рейшов Микола Береза ("ЧервоЗйомки фільму проходили у
ний") та Олег Стефан ("Ворон").
центрі міста – на Площі ринок.
Події у фільмі "Червоний. Без
- Події цього епізоду фільлінії фронту" розгортатимуться в му відбувалися у 1935 році взимперіод з 1935 по 1945 роки на те- ку, - розповідає заступник міськориторіях, котрі зараз належать до го голови Бережан Олег Захарків.
Тернопільської та Волинської об- – Повністю відтворили атмосферу
ластей. Вперше на великому екра- різдвяного ярмарку за допомогою
ні - життя українців у міжвоєн- старих світлин. Підготовка триваний період, протистояння патріо- ла близько двох тижнів – насправтів репресіям польських, німець- ді це складний і клопіткий процес.
ких та російсько-радянських оку- Центральні вулиці перекрили, мапантів. Данило Червоний пройде газини у середмісті також не прашлях від студента Кременецького цювали. Демонтували яскраві суліцею до командира загону Укра- часні рекламні вивіски і заміни-

ли старовинними. Працювали два
десятки волонтерів, поліція, охоронна фірма, щоб забезпечити порядок.
Бережанці дуже гостинно зустріли знімальну групу. Майже
двісті містян зголосилися взяти
участь у зйомках. Серед них були
і діти, і дорослі.
- Для Бережан це історична подія, - зізнається керівник творчого
об'єднання «Пектораль» та фото-

художниця Зіна Токарська, яка активно допомагала у зйомках. – Це
були неймовірні чотири дні. Усі ми
– і учасники зйомок, і небайдужі
бережанці намагалися допомогти усім, чим могли, відчували себе
співучасниками творення цього
фільму. Багато людей приносили
одяг, різні речі старовинні, аби відтворити атмосферу того часу.
«Червоний. Без лінії фронту»
на Тернопільщині ще зніматимуть

«Усе починається
з кохання…»

Т

акими словами
розпочався
культурнорозважальний захід
«Усе починається з
кохання...», присвячений
Дню святого Валентина,
який був пронизаний
щирістю почуттів і
теплом його виконавців
та організаторів (к. п.
н., доцента кафедри
соціальної педагогіки
та соціальної роботи
Ольги Главацької та к. п.
н., викладача кафедри
Галини Олійник).

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
і земля убирається зрання!
Незабутню подорож у світ
кохання здійснили для студентів та викладачів психологопедагогічного відділення факультету педагогіки та психології ве-

дучі свята – студентка групи СР-22
Ірина Сухожак та магістрант Андрій Метик. Гарний настрій, позитивні емоції, щирий сміх були
атрибутами свята, яке супрово-

джувалося ліричними піснями, віршами, танцями, сценками у виконанні студентів факультету та
презентаціями слайд-шоу.
Родзинкою свята став виступ
викладачів. Надзвичайно чуттєво продекламувала ліричні поезії Ольга Главацька. Галина Олійник зі студенткою першого курсу
Яною Григус виконала чудову музичну композицію «Якщо любиш
– кохай». Емоційною кульмінацією
концерту стала гра на фотепіано у
виконанні декана факультету Во-

у Кременці і Тернополі. А в Бережани знімальна група повернеться ще влітку – тут вони приглянули одну з найстаріших вулиць міста Валову і там планують відзняти
ще кілька епізодів.
- Фільм дав поштовх до багатьох справ на майбутнє, - додав
Олег Захарків. – Ми побачили недоліки і плюси нашого міста. Зрозуміли, що потрібно відкрити кінотеатр у Бережанах. Також у місті буде
створена група, яка в разі потреби
буде займатися організацією зйомок фільму в місті – вже маємо доволі значні напрацювання у цій сфері. Також мерія отримала стимул ще
більше працювати над збереженням історичного обличчя міста. Ми
побачили, як виглядає центр Бережан без яскравої реклами і як на
практиці це можна змінити на краще. А ще плануємо наступного року
організувати у центрі міста різдвяний ярмарок, ковзанку і льодові фігури. Думаю, цю традицію потрібно
відродити у Бережанах.
Прем’єру фільму запланували
на 2019 рік. Бюджет стрічки 43,9
мільйона. З них 22,8 мільйона гривень надало Державне агентство
України з питань кіно.

Юлія
ТОМЧИШИН.

Фото Зіни ТОКАРСЬКОЇ.
лодимира Чайки.
Викликало посмішки на обличчях в усіх присутніх шоу «Кохання на виживання», у якому студенти (Анастасія Сірацька, Ярослав Палькевич, Леся Диня, Тетяна
Владиславлюк, Олександр Чічель)
продемонстрували найніжніші
почуття у гумористичній формі.
Пристрасний танець «Танго»
у виконанні студентів Насті Нікіфорчук, Артура Холодяна, Ярослава Палькевича, Вероніки Чисельської, Тамари Морозович,
Юри Дудника та захоплююча притча студентського декана факультету Юлії Коржанівської викликали у присутніх хвилюючі емоції
та позитивні філософські роздуми. Звукорежисери Галина Соколовська й Ірина Бабійчук, а також
«амурчики» – Христина Мельник
і Наталя Чабан зробили це свято
практично дієвим.
Захід сповнений приємних
сюрпризів, цікавих подарунків та
неочікуваних миттєвостей. Присутні висловили щиру подяку організаторам і всім учасникам за
чудове свято!
Юлія ТІЩЕНКО.

Наш ДЕНЬ

Новини
Україна
АТО на Донбасі завершується

В Україні триває зміна формату антитерористичної операції на операцію
Об’єднаних сил, яку очолить військове
керівництво. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко. «Закон, який 20 лютого був
підписаний президентом, систематизує задіяння ЗСУ для виконання завдань тих,
які вони виконували в АТО, і зміну формату основної операції», - сказав Муженко, маючи на увазі закон про реінтеграцію Донбасу. «Буде завершена АТО, і ми перейдемо до операції Об’єднаних сил. Це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених сил і засобів військовому керівництву, створення
об’єднаного оперативного штабу як основного органу управління цією операцією
на території Донецької і Луганської областей», - пояснив він. Щодо очільника штабу
Об’єднаних сил, Муженко зазначив, що це
буде «людина з бойовим досвідом».

Тимошенко не вказала
в декларації бізнес
чоловіка в Чехії

Голова партії «Батьківщина» Юлія
Тимошенко не вказала в декларації повні відомості про бізнес свого чоловіка
Олександра Тимошенка та його прописку в Чехії. У деклараціях про доходи відсутня офшорна компанія «Medic Ttust», яка займається орендою нерухомості. Керівником з 2014 року є Олександр Тимошенко,
повідомляє «Bihus.info». Також Тимошенко
не задекларувала громадську організацію
«Батьківщина» в Чехії. Її заснували Олександр Тимошенко, Яна Даніо та Галина Андрейців. В декларації вказаний дохід Олександра від чеської компанії «Britico Product
s.r.o.», який складає 300 тисяч гривень за
два роки. Компанія займається посередництвом у нерухомості та рекламою. Олександр Тимошенко прописаний в Празі, на
вул. Za zahradami. Ще одна чеська прописка Тимошенка - Ústí nad Labem, Na Kohoutě.
Але жодне з чеських місць проживання не
вказано в деклараціях Юлії Тимошенко.
Водночас, сам Олександр вписує ці адреси в
офіційних реєстрах Чехії.

Корупція підриває армію

За час війни на Донбасі корупція перейшла з газової сфери до військової,
пише «Нью-Йорк Таймс». Військові витрати відкрили нові перспективи для незаконних контрактів, захищених від перевірки
грифом «Таємно». З початку бойових дій витрати на оборону та безпеку в Україні зросли з 2,5 відсотків ВВП - до більше, ніж 5 відсотків або $6 мільярдів. «Пропускаючи такі
гроші через руки чиновників та бізнесменів, що часто є одним і тим же, влада стримує боротьбу з корупцією та зловживаннями службовим становищем, які вважаються
найнебезпечнішим ворогом України. А символом корупції є три вілли на південному
узбережжі Іспанії, які належать президентові Петру Порошенку, заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському і першому
заступнику фракції «БПП» в Раді Ігорю Кононенку. Всі троє були багатими бізнесменами, перш, ніж отримати офіційні посади,
і викликають підозру, оскільки приховують
інформацію про свої статки. Жоден з них не
вказав іспанську нерухомість в деклараціях», - зазначили автори статті.

Хто відповість за втрату
фінансування кордону від ЄС?

Євросоюз закриває проект з модернізації та будівництва прикордонних
контрольно-пропускних пунктів з Україною, розпочатий у 2014 році, через сумніви в здатності Києва проводити реформи, пише «Reuters». Проект мав допомогти інтеграції економіки України з сусідніми
Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Модернізація КПП скоротила б терміни перетину кордонів і вдосконалила б
митні процедури. Але плани зруйнувалися
після затримок і перевитрат коштів за участю місцевих чиновників та підрядників.

Русифікаторського закону
Ківалова-Колесніченка
не скасували досі

Серед важливих завдань, досі не виконаних постмайданною владою, - скасування русифікаторського закону
Ківалова-Колесніченка і прийняття нормального закону про розвиток і захист
української мови. Закон через русифікацію ключових сфер суспільного життя - від
послуг - до реклами і медіа, продовжує щодня нав’язувати українцям «русскій мір». За
чотири роки ні Конституційний Суд, ні парламент не спромоглися скасувати цей антиконституційний закон. Офіційних пояснень
зволікання ніхто не дає. А неофіційно депутати кивають на Банкову, яка ще «не визріла» для прийняття важливого державного
рішення. Це питання не просто культури чи
комунікації, це питання конституційного
ладу і нацбезпеки.
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Світ
17 поляків є власниками 12500
автомобілів в Україні

17 жителів польського Перемишля і
околиць є власниками 12,5 тисяч автомобілів в Україні. Про це стало відомо з
програми «TVN Turbo». Кожен є власником
3500 авто. «Це результат дій українців, які
платять полякам, щоб стати співвласниками їхніх автомобілів», - ідеться у матеріалі. За такі послуги поляки отримують від
українців від 100 до 500 злотих. «Польські
правила дозволяють це. Тому якщо до нас
звертається особа з проханням реєстрації
транспортного засобу і має необхідні документи, ми не можемо їй відмовити», - пояснив представник відділу комунікації, транспорту і доріг у Перемишлі Вєслав Юркевич. Найкраще «нову українсько-польську
співпрацю» видно біля пункту пропуску
у Корчові. За годину через пункт пропуску проходять 80 авто, з яких 60 зареєстровані на польсько-українських співвласників. Користуючись несприятливою ситуацією українців, деякі поляки збудували
справжні підприємства, які щороку приносять сотні тисяч злотих, йдеться у програмі «TVN Turbo».

Світовий рейтинг кіберзлочинців
очолила Московія

Вітчизняна медицина доступна
чужим гаманцям

Кількість пацієнтів, які приїхали торік в Україну на лікування, збільшилася на 25 відсотків, порівняно з позаминулим роком, сягнувши 62 тисяч осіб.
Близько 100 українських приватних клінік надають свої послуги іноземцям, пише
«Газета по-українськи». Серед пацієнтів
жителі Молдови, Росії, Білорусі, Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії, ОАЕ,
країн Середньої Азії, Китаю. Більше половини іноземних туристів (57 відсотків)
користуються такими видами послуг, як
пластична хірургія, кардіохірургія, ортопедія, репродуктологія. 25 відсотків пацієнтів їдуть у санаторії, у тому числі в ті,
що спеціалізуються на реабілітації людей
із ДЦП. 18 відсотків медтуристів користуються послугами стоматологів і офтальмологів.

У 21 тисячі «аліментників»
забрали права, 25 тисяч
не випустили за кордон

За перші 10 днів держвиконавці заборонили виїзд за кордон 25 тисячам і позбавили права керувати автомобілем 21
тисячу неплатників аліментів. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомяє «Економічна правда». Крім того,
оголосили в розшук шість тисяч боржників. А найближчим часом у всіх областях
створять штаби та мобільні групи з питань стягнення аліментів. Петренко допускає посилення норм законодавства
щодо неплатників аліментів наприкінці
цього року. Також міністерство відкрило
онлайн-реєстр осіб, які вперто не сплачують аліменти.

«Нелегальне» таксі викликали?

На ринку таксі в Україні нелегально
працюють майже 95 відсотків перевізників. Контролювати роботу диспетчерських центрів нема змоги. Про це заявив
глава Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк, повідомляє «Укрінформ». За його словами, вони
реєструються як інформагентства, які надають послуги інформаційного характеру, тому притягнути їх до відповідальності, згідно з чинним законодавством, неможливо.
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може боротися лише з одним із дев’яти злочинних угруповань, нехтує широкомасштабними шахрайствами і дозволяє організованій злочинній діяльності процвітати.
Це призвело до розвитку «наркодержави», у
якій тіньова економіка існує разом із законною торгівлею.

Трамп запропонував озброїти
вчителів у школах

Президент США Дональд Трамп пропонує забезпечувати вогнепальною
зброєю шкільних викладачів, щоб уникнути кривавих стрілянин в американських школах. Про це він заявив на зустрічі з групою учнів, які вижили після нещодавньої трагедії зі стріляниною в школі
штату Флорида. 14 лютого у старшій школі «Stoneman Douglas» у згаданому штаті
19-річний Ніколас Круз влаштував стрілянину, в якій загинуло 17 людей. На переконання Трампа, якщо вчителі вмітимуть поводитись із зброєю, буде простіше запобігати подібним атакам у майбутньому.

Третина російських дипломатів
у Швеції - шпигуни

Спецслужба Швеції попередила, що
«іноземні держави» можуть спробувати втрутитися у майбутні загальні вибори у скандинавській країні, повідомляє
AFP. Цим вони можуть посилити конфлікти у шведському суспільстві й спробувати
послабити демократичну систему, сказав
глава шведської служби безпеки (Sapo) Андерс Торнберг. У спецслужбі застерегли, що
«російське шпигунство становить найбільшу загрозу безпеці» Швеції, яка не є членом
НАТО. Як зазначається, третина російських
дипломатів у країні є шпигунами.

У Німеччині дерево допомагає
знайти кохання

Торік найбільше збитків світовій
економіці нанесли кіберзлочини, здійснені з території Росії. Загальна сума
збитків від хакерських нападів склала $600
мільярдів, йдеться у дослідженні Центру
стратегічних і міжнародних досліджень
(CSIS) та компанії McAfee, повідомляє «24
канал». $600 мільярдів - це приблизно 0,8
відсотків світового валового продукту.
Найбільше збитків завдали хакерські напади, пов’язані з військовою промисловістю.
Найпоширенішими злочинами стали крадіжки особистих даних, банківських реквізитів та інших конфіденційних даних. Лідером за рівнем кіберзлочинності є Росія.
На другому місці КНДР. Багато хакерських
атак було здійснено з Індії, В’єтнаму, Бразилії.

Угорщину можуть витурити з ЄС

Глава МЗС Люксембурга Жан Ассельборн заявив, що членство Угорщини в
Євросоюзі під загрозою, тому що угорська відмова приймати біженців суперечить принципам ЄС. Ассельборн розповів про це в інтерв’ю «Magyar Nemzet». За
його словами, членство в ЄС вимагає виконання взятих на себе зобов’язань: Угорщина в межах квот на біженців має прийняти
1500 осіб. Ассельборн не заперечує, що міграція повинна бути контрольованою, але
біженців, визнаних Женевською конвенцією, слід рятувати.

Нідерланди перетворюються
на «наркодержаву»

За повідомленням голландської поліції, Нідерланди перетворюються на «наркодержаву», яка потерпає від наркотиків
та сексуальних злочинів. Правоохоронці
перевантажені й не здатні виконувати свої
обов’язки щодо боротьби із злочинністю,
інформує видання «Sky News». Інші випадки, включаючи довготривалі розслідування, не розглядають взагалі або відкладають
на невизначений час. У результаті злочинці
перетворюються на великих підприємців,
які вкладають кошти у нерухомість та готельний бізнес. Поліція за наявних ресурсів

У місті Ойтін росте 500-річний дуб,
який має власну поштову адресу. Дерево більше століття допомагає людям
знайти кохання. Дуб росте у лісі Додауер Форст. Щомісяця листоноша кладе сотні листів у його дупло, пише «Heute». Їх
надсилають з усього світу. Послання надходять до «Весільного дуба» за адресою:
Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin,
Germany. Поштар кладе листи у дупло. Їх
може дістати і прочитати будь-хто. Лист,
який зацікавив, можна забрати. ЗМІ, які
слідкують за дубом, пишуть: завдяки дереву укладено понад 100 шлюбів. «У цьому є щось магічне», - каже колишній листоноша Карл Гайнс Мартенс, який носив листи дубу 20 років. Історія дерева така. У 1890
році дівчина Мінна закохалася в молодого
власника шоколадної майстерні Вільгельма. Батько заборонив їй бачитися з хлопцем. Вони почали таємно обмінюватися
листами, залишавши їх у дуплі дуба. Через рік батько дівчини дав дозвіл на шлюб
з Вільгельмом. Казкова історія стала популярною. І романтики з усієї Німеччини,
яким не щастило в коханні, почали писати
любовні листи «Весільному дубу».

У шотландському готелі замість
води з крана тектиме пиво

У 2019 році в шотландському місті Абердіншир відкриється пивний готель, повідомляє «The Guardian». Пивоварня «BrewDog» планує відкриття готелю «DogHouse» для любителів крафтового
пива. Готель розміститься у штаб-квартирі
компанії. Кожну кімнату оснастять водопровідним краном, з якого цілодобово тектиме пиво. А у ванних встановлять холодильники з усіма видами напою, які виготовляє «BrewDog». Компанія розробила
концепцію пивного готелю у 2009 році. За
10 років зібрали 60 мільйонів євро від 73
тисяч інвесторів. Усі, хто
вклав кошти в будівництво, отримають статус
особливих гостей.
Ольга
ЧОРНА.
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Сімейне

гніздечко
Зима прощається і дмухає сердито
Студенним вітром й все довкола снігом заміта.
Малює на палітрі неба холодні білі квіти,
Та завтра… завтра - березень… Завтра - весна…
Дівочі усмішки тепло дарують світу,
Дзвенять струмками, радістю, любов’ю…
Спинився лютий, зачарований красою:
Всміхнувся сонцем, зітхнув - і розгойдались віхоли…
Пора іти… А він закохано дивився на дівчат,
І кожну називав Весною…
«Свято зими» в Бережанах.
Фото Зіни ТОКАРСЬКОЇ.

Ліричним рядком

Посадіть калину
Посадіть калину коло свого двору –
Стріне, як царівна в лебедину пору
Білосніжним квітом, запахом медовим,
Подарує серцю усміх чорнобровий.
Бережіть, як долю, пагінці тендітні –
Дітоньки ростимуть щирі і привітні.
Віти вмиють руки срібною росою,
Будуть наливатись силою-красою.
Посадіть калину, де ростуть дівчата –
Коровай весільний нею прикрашати.
Кетяги рум’яні – розкіш на морозі,
Приворожать згоду і відвернуть грози.
Посадіть калину, де старенькі люди, Жайвора дзвіночки згадувати будуть,
Чудо-смак окрайця
з потом в літню спеку,
Зустрічі щемливі, проводи далекі.
Посадіть калину, поки день не згасне –
Хай росте, як згадка, деревце прекрасне.
Знаю, як калина коли хати квітне,
Там з’єдналась доля з радістю навіки…
Марія ЛІТКОВЕЦЬ.
смт. Козова.

Вічні істини
Ми не завжди можемо знати, що
коїться у когось в душі, але ми можемо
постаратися, щоб там було тепліше.
Чуже життя – як чужі вікна. Навіть коли на підвіконні квіти, це ще не
означає, що всередині рай.
Жити треба так, щоб батьки пишалися тобою, друзі трималися за
тебе, вороги боялися, а всі інші захоплювалися.
Краще пхати свій ніс у книжку,
ніж у справи інших людей.

Життєві сюжети

Н

астя і Леся товаришували
змалку. Жили по
сусідству. Разом ходили до
школи, разом дівували. Леся –
русява, ставна, красива, хлопці
за нею роєм ходили. Настя
на її фоні виглядала сірою
мишкою: чорнява, з дрібними,
загостреними рисами обличчя,
заздрісна. Леся те все бачила,
але не зважала, по доброті
своїй любила подругу, навіть
хлопців «переадресовувала»
їй. Раптом якомусь вона таки
приглянеться. Але парубки
відскакували від Насті, мов
горох від стіни.

На одну з сільських вечірок Леся
прийшла з братом Михайлом і ще з
якимсь незнайомцем. Хлопці разом
служили у війську і Михайло запросив
друга в гості. Павло був видним: високий, чорнявий, симпатичний. Місцеві дівчата одразу накинули на нього
оком. Дуже сподобався він і Насті, але…
Павло не спускав очей з Лесі. Залицявся він наполегливо, часто приїздив у
їхнє село за дві сотні кілометрів, а через півроку прислав сватів. Весілля, як
тоді було прийнято, відклали до осені.
Настя ночами не спала. Ненавиділа
подругу. І заможніша від неї, і красивіша, і такого хлопця відхопила. Пошепки слала їй прокльони… До весілля за-

Слова – як ключі. Правильно підібравши, можна відкрити будь-яку
душу і закрити будь-який рот.
Важливий не той, хто був з тобою
спочатку. Набагато важливіший той,
хто буде з тобою до кінця.
Прийняти – не означає підкоритися, зрозуміти – не означає в усьому
бути згідним, а пробачити – не означає
забути.
Не приймайте все близько до серця. Вчинки інших людей – це відображення того, що відбувається в їхньому
особистому житті. І, як правило, до вас
це не має жодного стосунку.

Зло відбилося
на дітях

лишався місяць, коли Настя таки відважилася на відчайдушний крок. На
хуторі під лісом жила давня родичка
її мами. Коли вона була малою, ходила
з бабунею до неї в гості. Маленька хатина вся була заставлена пучками сухих трав, які так пахли, що аж в голові паморочилося. Про бабу Фросину ходила недобра слава, відьмою її називали. Привселюдно усі сторонилися, але
жінки та дівчата потай навідувалися
на хутір. У кожної щось своє…
Коли прийшла Настя, баба Фросина не здивувалася. Мовчки вислухала
дівчину і перепитала, якої сили мають
бути пороби: чого вона хоче? Аби Лесі
не стало, чи щоб хлопця приворожити? Настя вибрала друге. Ворожка витягнула з-за сволока пучок зілля і перед тим, як передати дівчині, попередила: «Хлопець твій буде, але зло може
відбитися на дітях. Добре подумай».
Настя у відповідь тільки рукою махнула: «Де ще ті діти…».
У селі довго не могли зрозуміти:
ходив Павло до однієї, а одружується з іншою, та ще такою незугарною.
Що Леся пережила, ліпше не казати…
Мало рук на себе не наклала, але Господь вберіг від гріха. Тоді якраз влада
почала заохочувати місцеву молодь до
здобуття освіти. Леся поїхала до міста,
вступила до інституту, вивчилася на
педагога. Працювала у сусідньому райцентрі, вийшла заміж за колегу, мали
двох синів. Коли навідувалася в село
до батьків, зустрічей з Настею і Пав-

лом уникала. Але з роками переболіло
і вона навіть могла з ними перекинутися словом-другим.
Настя залишилася у селі. Павло
шоферував, вона – дояркою на фермі.
Збудували нову простору хату, одна
за другою народилися три дочки. Настя почувалася щасливою: такого чоловіка відхопила! Дарма, що ласкавого слова за всі роки від Павла не почула. Він був з нею, але їй не належав. Ходив, заглиблений у себе. Ще встиг видати заміж найстаршу Галю, а через
кілька місяців відійшов у кращі світи.
Повертався з району, нібито відмовили гальма і машина врізалася у дерево.
Павло загинув на місці. Через місяць
хоронили Галиного чоловіка. Пішов на
Дністер купатися і втопився. Галя заміж більше не вийшла. Її сестри Ксеня
і Марійка посивіли у дівках. Щоправда,
до Марійки, наймолодшої і найсимпатичнішої з сестер, прибився, було, приймак. Але витримав у «жіночому царстві» лише півроку: втік.
Не так давно не стало й 90-літньої Насті. Перед смертю дуже мучилася. Ввечері покликала дочок і сказала: «Хочу зняти тягар з душі. Приворожила я вашого батька, відбила у подруги. Попереджала мене баба Фросина, що то може відбитися на дітях, а я
злегковажила. Простіть..» Наступного
дня Насті не стало.
Сестри хазяйнують самі. Ні дітей,
ні онуків, хоч могли бути вже бабусями. Живуть у батьківському домі. Час
від часу з подвір’я чути сварки… Чого
не можуть поділити?
Ольга ЧЕМЕРИС.

Допоки не захворіла сама.
Мабуть тому, що не берегла
себе і не розуміла, що нічого вічного нема. І здоров’я теж – не
вічне. Не може простити собі,
що не дякувала Господу за нього, коли здоровою і сильною
була. Мішок муки самотужки у
комору заносила, штукатурити по людях ходила, город обробляла… Її чоловік Ілля – інвалід з дитинства, народився
без правої руки, тож їй не доводилося ділити роботу на свою і
чоловікову, бо жаліла Іллю. Він
добрий, непитущий, й так ніколи не сидів без діла. Відкрив
удома майстерню з ремонту
взуття. Усе село йде до нього,
бо чудово справляє, здавалося
б, навіть безнадійне взуття, не
скажеш, що однорукий. «Зате
ніг у мене – дві. Вони мені й допомагають», - не раз казав Ілля.
Навесні поховала Люба матір. Бідолашна помирала у
страшних муках, так і не дізнавшись відповіді на запитання, яке сотню, тисячу разів задавала доньці: чому саме
за Іллю – каліку вона заміж вийшла? Адже була першою красунею на селі і женихів – славних хлопців – їй не бракувало. Люба не раз клялася собі,
що відкриє неньці страшну
таємницю, але не хотіла її засмучувати, заново перегортати сторінки свого минулого. А
воно все одно не відпускає її
у жахливих споминах, мучить
сум’яттям і каяттям, що теж
позначилося на її здоров’ї...
Тоді вона, молода і красива, працювала кухарем у літньому таборі. На роботу любила йти через ліс. Так значно
швидше. Знала тут кожен пеньок і деревце. Суничок іноді назбирає, листочків на цілющий час насушить, лісовими горішками дітей любила
пригостити. У той злощасний
день Люба затрималася на роботі. Уже смеркало, однак дівчина не боялася лісу, йшла
собі знайомою стежкою, наспівуючи в унісон пташкам, як
враз почула, що затріщало гілля позаду, а за мить чиїсь міцні
руки затулили їй рота, повалили на траву… Любі здавалося,
що це якийсь страшний сон: і
цей пекучий біль, і її крик про
допомогу, і злорадний регіт їй
в обличчя: «Не пручайся, дурепо, тут тебе ніхто не почує…»
Поглумившись над нею, чудовисько щезло, а вона ще довго не могла звестися на ноги. У
голові вибивало молотом, пекли очі, усе тіло. Було страшно, невимовно страшно. Не
знає, як дійшла додому, до їх
криниці з журавлем. Стала обливати себе водою. Ще і ще,
хоч уже вся задубіла. Щоб змити свою ганьбу, свій страх, сором і біль… А потім тихенько,
щоб не почула матір, закуталася в ковдру і до ранку проплакала…
Цілий тиждень лежала
Люба із застудою, а ще через
тиждень страшна здогадка

Наш ДЕНЬ

№8 (243) / 28 лютого-6 березня 2018 р. 11

«Ви полюбите
це
О

маля…»

станнім часом Люба
погано себе почувала.
Сердилася сама на себе,
бо не звикла вилежуватися
на дивані, завжди була в
роботі. Тому часто не розуміла
свою подругу Оксану, коли та
жалілася то на високий тиск,
то на біль у суглобах. Гадала:
має Оксана доброго чоловіка,
якого у фартушок одягла, тому й
вишукує у себе болячки.
приголомшила її, і вона, ошелешена, пішла до лікаря.
Вагітність стала для Люби
громом серед ясного неба. Господи, чому так? За що? Навіщо їй ця дитина? Хто її батько? Яке в нього ім’я? Єдине,
що запам’ятала – вирячені насмішкуваті очі свого ґвалтівника, його злостивий регіт. О,
ні, вона не може народжувати
цю дитину. Нізащо!
Зателефонувала подрузі,
яка мешкала в сусідній області.
«Деталі – при зустрічі», - сказала. А тепер треба, щоб відвела
її до лікаря. Щоб ніхто не знав.
Інна, важко зітхнувши, погодилася.
Люба накупила подарунків
для Інни і її синочка Сергійка,
як несподівано захворіла мати.
Сильний біль у хребті не давав
поворухнутися і її поклали в
лікарню. Лікування було тривалим. Коли маму виписали,
Люба стала збиратися. Бажала одного – швидше позбутися
своєї біди. Щоб не ховати більше очі від матері.
Інна плакала разом з Любою, коли та розповіла їй правду. «Може, залишиш дитинку?
Хіба вона винна?» - обережно
спитала Інна. Проте, Люба була
категоричною. Тим паче, Інна
вже домовилася з лікарем.
…Люба швидше ладна була
почути, що завтра помре, аніж
те, що прийшла запізно.
«Повірте, ви полюбите це
маля. Все таки – рідна кров», заспокоювала лікарка.
«Не говоріть про кров!
Яку її успадкує ця дитина від
батька-нелюда, скажіть?» - заридала Люба. Гінеколог безпорадно розвела руками – її чекали пацієнти…
Інна запропонувала Любі
пожити у неї до пологів, а там
– час покаже. Буде допомагати
їй торгувати на ринку. І за це,
звісно, Інна буде Любі платити.
У домі подруги Люба скоро стала своєю. І Сергійкові було цікаво з нею, бо тітка Люба щовечора грала з ним у шашки і
доміно. Це було хобі хлопчика.
Люба іноді їздила до мате-

рі, доки ще вагітності не було
видно. Коли ж її стан округлився – щодня телефонувала, вигадуючи усілякі причини, які,
нібито, заважають їй поїхати
додому.
Перейми почалися уночі, а на ранок Люба народила хлопчика. «Який симпатичний! І крикун бравий – артистом буде!», - акушерка хотіла
показати синочка Любі, але та
затулила очі долонями: «Заберіть цю дитину! Вона мені не
потрібна! Розумієте?»
Увечері акушерка знову
вмовляла Любу взяти сина до
грудей. Мовляв, такий контакт
породжує материнський інстинкт. Але та втупилася очима в куток і навіть не глянула
на маля. Не захотіла чути про
нього ні завтра, ні післязавтра. Написала заяву про відмову від сина. Чомусь попросила дати дитині ім’я Савелій.
Так звали її покійного батька.
Чому так вчинила – не могла
пояснити навіть собі.
Подякувавши Інні за доброту, зібралася додому. Щоб забути про все, потрібно вийти заміж і народити знову, – радила
Інна, втираючи подрузі сльози.
Тому й згадала Люба про свого
сусіда Іллю, з яким разом росла, пасла гусей, ходила до школи. Сама якось зайшла до нього на подвір’я. «Давно не була
у вас. Скучила за всіма», - мовила. «Усі подумали, що ти там,
у місті, вийшла заміж», - сказав Ілля, пригорнувши дівчину
своєю однією рукою. «Не щастить мені на хороших женихів,
Ільку. На таких, як ось ти. Оженися на мені, прошу!»
Ілля здивовано підняв на
Любу свої гарні карі очі: «Ти
жартуєш, Любонько?» «Ні, я
цілком серйозно», - мовила
вона, несподівано поцілувавши розгубленого Іллю. І додала: «Прошу!»
Ось уже дев’ятнадцять років вони у шлюбі. В них виростає чудовий син Андрійко,
який тепер навчається у коледжі. Чи пошкодувала Люба, що
оженила на собі Іллю? Ніко-

ли! Він дуже уважний, терплячий, добрий до неї. За роки подружнього життя жодного лихого слова їй не мовив. Усе, мабуть, і надалі було б мирно і затишно в їх домі, якби недавно
не зайшов на подвір’я якийсь
хлопчина. Люба саме поралася
у квітнику. Хлопчина привітався, за звичаєм, побажав їй щастя. Його виразні очі, усмішка,
ямочка на підборідді видалися
їй знайомими і вона спитала,
як його звуть. «Савелій», - відповів хлопець.
Сказав, що приїхав на практику в їхнє село і шукає квартиру. «В нашому селі живуть
багато одиноких. Гадаю, вони
допоможуть тобі», - відповіла
Люба і вказала на кілька хат.
Хлопець подякував і зник за
кущами бузку, а мозок Люби
враз ніби прозрів: о, Господи!
Цей хлопець був схожий на її
сина Андрія. Навіть хода така
ж! А ще - таке рідкісне ім’я – Савелій… Вона вже не сумнівалася – це був її син! Той, кого вона
ніколи не забувала, кого благословляла у своїх молитвах. Такий милий, вродливий хлопчина! У неї піднявся тиск, защеміло серце. Вона уже знала,
що Савелій живе у старої Меланії, її недалекої сусідки. Завтра
вихідні – приїде Андрій. Люба
вже вирішила напевне: будь,
що буде, але про все розповість
синові. А ввечері відкриє таємницю Ількові. Вона впевнена
– він добрий, дуже любить її і
тому зрозуміє.
Стара Меланія не могла
збагнути, чому сусідка Люба
впала на коліна перед її квартирантом, чому називає сином,
обсипає цілунками його зблідле обличчя, а з її очей котяться сльози.
Нині у Савелія є дві матері: та, яка всиновила і виховала, і та, яка народила. І брат
Андрій. Вислухавши щиру сповідь мами Люби, хлопець простив її і дуже щасливий, що має
тепер ще й брата, як дві краплі води схожого на нього, про
якого він завжди мріяв.
Марія МАЛІЦЬКА.

Струни серця

Пам’яті
Небесної Сотні

Сон
Усе горить, палає, наче в пеклі.

Найважчу ніч світанок застає.
Продовжуючи розпочатий
відлік смерті,
Від пострілів здригається усе.
Жертовна кров
на Інститутській пролилася,
І ангел смерті торжествує, жне.
Лихому схема ця вдалася,
Синів найкращих забирає вже.
Та що це?.. Піднялися вбиті.
Немає на них крові, ані ран.
Такі міцні й могутні наче з криці!
Такими їх зростив Майдан!
Ідуть вперед і нечисть топчуть.
Усю стирають із землі.
А попереду - Рать Небесна
Й Михайло їде на коні.
І не залишилося більше
Катів й московських холуїв!
Вже скинуті вони в безодню
На Суд Страшний чекати їм!
Враз очі я відкрила...
Збагнула, це лиш сон...
І дуже засмутилась,
Що ми зжились зі злом.
Небесну сотню вже
вчетверте поминаєм,
А в тім, живем собі, нікого не караєм.
Проходять дні, роки минають - народ
дрімає.
Наш суд катів на волю відпускає.
Крук крукові не виклює очей.
Лиш людські долі жорна
смерті розтирають,
Збирає Схід кривавії жнива...
Ми ж бо зростили у своїй душі раба.
Чи може світла пам’ять Сотні
Дозволити нам спати ще?
Якщо не вчора, хай сьогодні
Убивця відповість за все!
Людмила КОЛЯДЕНКО.
* * *
- Ти мене чуєш? - шепоче у комені вітер.
- Ти мене чуєш!? - шкребеться
по вікнах гілля.
- Може, до хати, хоча би дозволиш
влетіти?
Знаєш, а я повернувся таки звідтіля.
- Ти мене чуєш! А хто ще так може,
крім тебе:
Вгадувать думку, читати обман
по очах?
І не повірю я, що повернувся із неба,
А твій талант за ці роки зшкарубів,
зачах.
- Ні, ти мене чуєш…
Я тут біля тебе, спинися!
Не одівай ту хустину, як ніч, не бери!
Свічку залиш, краще сядь
і до Бога молися,
Щоб залишив нам у пам'яті ті прапори.
- Знаю, ти чуєш, ти завше мене
розумієш.
Навіть тоді, коли падаю в коси дощем.
Ще раз пробач... передчасно ти,
мамо, сивієш.
Сотня моя у серцях викарбовує щем.
- Мамо, пробач. Я прийду ще до тебе
весною,
Першим підсніжником,
першим шпаком на гіллі.
Зараз посидь і хвилинку помовч ти
зі мною,
В мене хвилини для зустрічей
зовсім малі.
- Ти мене чуєш?!!
Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.
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Одна медаль
і втрачені сподівання
У

Пхьончхані
завершилися
23-ті Зимові
Олімпійські ігри.
Медальний залік
виграла Норвегія,
яка здобула стільки
ж золотих нагород,
як і Німеччина (14),
але має більше
срібла. Окрім того,
норвежці побили
рекорд США за
кількістю нагород на
зимових Олімпіадах.
У Ванкувері-2010 у
американців було 37
медалей, а зараз у
збірної Норвегії – 39.

Україна з однією золотою медаллю фристайліста Олександра Абраменка в цьому рейтингу - на 21-му місці. Результат, начебто, непоганий, якщо зважити, що нинішня команда була найменшою за весь період виступів
на білих Олімпіадах.
Але в тому й річ, що справді пристойного виступу, окрім Абраменка, чекали ще від
змагань у біатлоні - профільного і єдиного справді розвиненого в Україні зимового
виду спорту. До речі, на Іграх у Сочі саме біатлоністки завоювали для України дві нагороди – золоту і бронзову. Та стріляючі лижники
повернулися з Південної Кореї з порожніми
руками. Найвищим їхнім досягненням стало
сьоме місце у змішаній естафеті. Цей результат уже назвали провалом.
Крок назад, порівняно з попередньою
Олімпіадою, зробили не лише біатлоністи,
а й олімпійська команда загалом. Порівняно з Іграми-2014 у Сочі до топ-15 потрапили
лише шість українських спортсменів - проти
15 на Олімпіаді чотирирічної давнини. І то
з урахуванням санної естафети, де українці
посіли 13-те місце з 13 учасників.
Кременчанин Андрій Мандзій, який посів
у змаганнях санкарів-одиночників передостаннє місце, шокував прихильників відео, де
він власноруч виготовляє сани, на яких потім стартував на Олімпіаді.
Важко вимагати пристойних показників
і від гірськолижників Ольги Книш та Івана
Ковбаснюка, враховуючи, що на швидкісних
трасах калібру пхьончханської вони змагаються чи тренуються лічені рази на рік.
У цьому контексті несподіваними можна
назвати відразу кілька результатів. Скажімо,
двоборця Віктора Пасічника, котрий не має
змоги постійно їздити на етапи Кубка світу,
постійно тренувати стрибки зі 120-метрового трампліна, але при цьому покращує свої
результати і фінішує на 30-му і 23-му місцях
серед півсотні учасників. А це - більше ніж
на десять позицій вище порівняно з Олімпіадою в Сочі. Віктор міг би виступати ще ліпше, якби він мав такі ж умови для підготовки, як представники деяких країн, яких він
обійшов.
Крім Пасічника, непогано у Пхльончхані проявив себе санкар Антон Дукач, котрий
мав усі шанси потрапити до двадцятки фіналістів.
А надто - наймолодший у складі української олімпійської збірної, перший в її
історії скелетоніст Владислав Гераскевич. Хлопцеві лише 19, і цим видом спорту він почав займатися тільки за два роки
до старту Олімпіади-2018. На міжнародні
старти Владислав їздив винятково завдя-

ки ентузіазмові батька Михайла Гераскевича, котрий спершу витратив усі домашні
заощадження, а потім вліз у борги. Завдяки цьому, а також власній наполегливості Владислав прогресує вельми швидко. На
торішньому Чемпіонаті світу він був 24-м,
а на Олімпіаді фінішував 12-м, показавши в
заключному заїзді сьомий результат серед
20-ти учасників фіналу. Батько спортсмена
каже, що сина вже намагалися перетягнути до своїх лав кілька європейських країн.
Однак, Владислав демонструє патріотизм і
відповідає, що хоче досягнути вершин під
українським стягом.
Ось лишень чи готова забезпечити усі
необхідні для Владислава умови держава?
Перспективи туманні, бо, як кажуть чиновники, будувати трасу для одного спортсмена не дуже вигідно. Взагалі, функціонери
від спорту схильні до поспішних висновків.
Мовляв, немає результату, спортсмени посідають останні місця, тому й вид спорту не є
перспективним і на адекватне фінансування
не заслуговує. Показовим у цьому контексті
мав би стати приклад новоспеченого олімпійського чемпіона Олександра Абраменка. На Олімпіадах у Турині-2006 і Ванкувері-2010 молодий фристайліст посідав передостаннє і останнє місця відповідно. Перші
помітні результати у нього з'явилися лише
в 2009-у. У той час до Абраменка ставилися
приблизно так, як до тих хлопців і дівчат, які
посідають останні місця зараз. При такому
ставленні можна опустити руки. Чимало атлетів так і роблять. Абраменко пішов до кінця і на своїй четвертій Олімпіаді в 29-річному віці став чемпіоном. Хоча перспектив, начебто, не було, тренуватися доводилося за
кордоном.
Після перемоги Олександра в Пхьончхані вся країна жахнулася від того, в якому стані перебуває трамплін, на якому готувався майбутній чемпіон. Власне, той трамплін
- лише крапля в морі, бо більшість спортивних об'єктів, на яких тренуються представники зимових видів, перебувають у не менш
плачевному стані.
Великі сподівання зараз покладають на
будівництво тренувального комплексу в Буковелі. З його появою, начебто, становище
багатьох зимових видів (біатлону, лижних
перегонів, різних видів фристайлу і, можливо, сноубордингу) має покращитися.
Та для того, щоб зупинити вільне падіння українського спорту, зміни треба запроваджувати вже й зараз. Інакше в Пекіні-2022
навіть шість місць у топ-15 здаватимуться досягненням, ділиться своїми роздумами
спортивний оглядач Тарас Романюк.
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Спорт

Єврокубки
Донецький "Шахтар" переміг італійську
"Рому" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги
чемпіонів з рахунком 2:1

Італійці переконливіше виглядали у першому таймі та відкрили рахунок на 41-й хвилині.
Едін Джеко передачею
врозріз вивів один на
один Дженгіза Юндера,
який перекинув м'яч через Андрія П’ятова у порожні ворота. Перед самою перервою "Шахтар"
отримав ще одну неприємність - під час верхової
боротьби удар в коліно
отримав центральний
захисник Сергій Кривцов, який залишив поле
на ношах.
"Шахтар" не знітився та відновив рівновагу одразу по перерві. На
52-й хвилині Ярослав Ракицький відмінною передачею зі своєї половини поля вивів на ударну позицію Факундо Феррейру, який обіграв Костаса

Маноласа та точно пробив по воротах.
Господарі продовжували атакувати і на 71-й хвилині вийшли вперед. Марлос заробив небезпечний
штрафний, а Фред блискучим ударом увігнав м'яч у дев'ятку.
Повторний матч відбудеться
13 березня у Римі.

У Києві "Динамо" зіграло внічию проти
грецького АЕК у повторному матчі 1/16
фіналу Ліги Європи рахунком 0:0.

Перед цим поєдинком кияни перебували у вигіднішому, ніж греки, положенні, адже в Афінах вони
досягли сприятливого для себе результату - нічиєї 1:1.
Виходячи з цього, команди обрали тактику на матч. Господарі діяли обережно та побудували гру від
оборони. АЕК багато атакував та
створював небезпечні моменти. Після кількох з них "Динамо" врятував
голкіпер Денис Бойко, у інших епізодах киянам відверто пощастило.
Наприкінці матчу динамівці перехопили ініціативу та могли забивати самі, але голів у матчі глядачі
так і не побачили. Відтак, саме український клуб вийшов до 1/8 фіналу.
Жеребкування цієї стадії відбувалося у штаб-квартирі УЄФА у

Ньоні. При процедурі не застосовувався посів. У суперники "Динамо"
не могли потрапити лише російські ЦСКА, "Зеніт" та "Локомотив",
оскільки УЄФА розводить українські клуби з російськими.
Таким чином, киянам могли дістатися "Мілан" (Італія), "Арсенал"
(Англія), "Атлетик" (Іспанія), "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), "Атлетико" (Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Вікторія" (Чехія), "Марсель"
(Франція), "Ліон" (Франція), "Лейпциг" (Німеччина), "Лаціо" (Італія)
та "Спортинг" (Португалія).
У підсумку суперником "Динамо" став "Лаціо".
Перший матч 1/8 фіналу відбудеться 8 березня у Римі, повторний - 15 березня у Києві.

АРЕНА

Український боксер Артем Далакян отримав перемогу над американцем Браяном Вілорією в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за
версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг). Вілорія є екс-чемпіоном світу у
цій ваговій категорії. Далакян краще провів бій, але в одному з раундів суддя зняв з українця очко за часті виштовхування та зажим голови суперника. По закінченні 12-и раундів усі судді віддали перемогу українцю з однаковим рахунком - 118:110. Тепер Далакян разом з Олександром Усиком та
Василем Ломаченком є володарем чемпіонського титулу за версією WBA.
У фіналі турніру в Дубаї перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла 24-у ракетку світу росіянку Дарину Касаткіну. Це вже 2-й титул українки в цьому сезоні та 11-й за
її кар'єру. У січні українка виграла турнір в Брісбені і зберегла 4 місце в рейтингу WTA та підніметься на 4 місце в
чемпіонській гонці.

На чемпіонаті України з боксу серед жінок в Рівному спортсменки
– Каріне Айрапетян й Олеся Крисюк гідно представили Тернопільщину та
повернулися додому чемпіонками України. Підтримував на змаганні тернопільських боксерок тренер жіночої збірної області Руслан Фірман.

Віктор Рубан, старший лейтенант Державної прикордонної служби
України, виборов «бронзу» на Чемпіонаті світу зі стрільби з лука. У змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів. Українця обійшли суперники з Нідерландів та Австралії. Нагадаємо, що прикордонник є олімпійським чемпіоном Ігор у Пекіні 2008 року.

Цілющі краплини
народної медицини
Унікальна суміш для продовження
життя від наших предків
"Життя прожить - не поле перейти", - часто можемо почути
від наших дідусів та бабусь. Але були в них і свої рецпти задля
продовження віку та відновлення життєвих сил і енергії, одним
з яких ми зараз поділимось.
ПОТРІБНО: 4 лимони, 4 середні головки часнику, 300 мілілітрів лляної олії, 250 грамів натурального меду.
Однак, якщо у вас алергія на компоненти суміші, то ні в якому разі її не використовуйте!
СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ: за допомогою блендера чи
м'ясорубки подрібнити лимони та часник. Отриману масу залити олією льону та медом. Ретельно перемішати. Зберігати в прохолодному місці, краще всього в холодильнику.
Застосування: вживати цілющий засіб слід по одній столовій
ложці двічі на день за півгодини до їжі.

Від астми – малиновий
корінь, а для обміну
речовин – гарбуз

Зцілитися можна, використовуючи
замість пігулок дари природи

Наприклад, настій
хрону допоможе здолати грип і застуду. 1
ч.л. щойно подрібненого кореня рослини залити склянкою
води, настояти добу,
процідити і вживати
дорослим по 1 ст.л. 3
рази на день. Можна
використовувати настій для промивань і
компресів, якщо довго не гояться рани і трофічні виразки. Це
сприяє їх швидкому загоєнню.
Малиновий корінь застосовують при лікуванні астми. Потрібно 1 ст.л. подрібненого кореня рослини залити в емальованому посуді склянкою окропу,
довести до кипіння, проварити 10 хвилин на слабкому вогні, після охолодження процідити і пити на ніч по 50 мл, додаючи за смаком мед, впродовж місяця.
Якщо 3 рази на день протягом 3 тижнів випивати перед
їжею по півсклянки свіжовичавленого картопляного соку, можна впоратися з запором, головним болем, зупинити розвиток гастриту, виразки шлунка
і дванадцятипалої кишки, а також нормалізувати роботу підшлункової залози. Картопляну макуху, що залишилася після
віджимання соку, використовують у вигляді примочок і компресів для якнайшвидшого загоєння ран і опіків.
Ягоди калини, зварені з медом, їдять для усунення задишки і жовтяниці.
При гіпертонії, нервовому
збудженні, застуді та авітамінозі можна пропустити через
м’ясорубку разом із шкіркою і
кісточками 1 кг ягід калини і 1

великий апельсин, перемішати
їх з 1,5 кг цукру і їсти це варення по 1-2 ст.л. вранці натщесерце до одужання.
Тиск при гіпертонії нормалізується, якщо щоранку натщесерце з’їдати одне кисло-солодке
яблуко, а щоденне вживання
двох соковитих яблук попереджає розвиток атеросклерозу й
інфаркту. З’ївши яблуко на ніч,
захистите себе від безсоння.
Гіпертонія відступить, якщо
подрібнити разом зі шкіркою і
кісточками, а потім змішати по
1 ст.л. лимона, ягід журавлини
або калини, 0,5 ст.л. плодів шипшини, 1 склянку меду і їсти по 1
ст.л. суміші вранці натщесерце
та ввечері перед сном.
Неймовірно корисний гарбуз. Поріжте його на шматочки, складіть у посуд з товстим
дном, додайте кілька порізаних половинками яблук, ягоди
калини з 2-3 грон рослини, посипте все цукром або додайте за
смаком мед, влийте трохи води
і помістіть на дуже слабкий вогонь. Їжте кашу щодня. Це підвищить імунітет, нормалізує обмін речовин, позбавить від запорів, а чоловіків захистить від
простатиту і аденоми.
Вмиваючись щодня насиченим відваром дубової кори, впораєтеся з початковою стадією
демодикозу.
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Насіння льону: очистить
організм і полікує серце
Користь насіння льону
помітили не лише
лікарі, а й дієтологи
та косметологи. Воно
допомагає організму
протистояти
віковим змінам і дії
негативних проявів
ззовні.

Ми звикли, що льон - це тканина, яка використовується для пошиття одягу та постільної білизни високої якості. Але льон здавна
використовують у їжу, про це знайдені згадки в Стародавньому Вавилоні. У Київській Русі
теж вживали лляне насіння, його перемелювали на борошно, з якого пекли коржі, чавили олію, що має унікальні лікувальні та косметичні властивості.
Насіння льону, звичайно ж, рекомендують
для лікування і зміцнення організму не тільки жінкам, а й чоловікам.
Його застосовують, особливо останнім часом, для очищення кишечника. Чистий кишечник — це легкість, здорова шкіра і хороший імунітет. Лляне насіння м’яко чистить
весь організм, виводячи токсичні речовини,
шкідливий холестерин і важкі метали.
Насіння льону корисне в будь-якому вигляді і при серцево-судинних порушеннях, гастритах, при утворенні атеросклеротичних
бляшок. Його рекомендують їсти після важкої
перенесеної хвороби, операції, загальної слабкості, як зміцнювальний організм засіб. Воно
допомагає стабілізувати рівень цукру в крові,
попередити розвиток цукрового діабету.

дратівливість і плаксивість.
Дуже часто жінки страждають запальними
захворюваннями сечостатевої системи. І тут
на допомогу знову прийде це маленьке насіння, воно допомагає боротися із запаленням,
знижує біль при циститі, швидко відновлює
всі функції.

Для краси

Якщо постійно вживати насіння льону всередину, причому, в будь-якому вигляді, можна уповільнити процеси старіння. Шкіра стане чистою, рівною і підтягнутою.
Насіння можна перемолоти і додавати як
основний компонент в маски.
Маски для обличчя з лляним насінням:
кілька ложок залити склянкою окропу і поставити на водяну баню «томитися» під кришкою впродовж 15 хвилин. Потім відцідити через сито рідину. Її можна наносити на обличчя
в чистому вигляді або додавати ефірні олії, залежно від типу шкіри.
Ще рецепт: перемолоти блендером жменю
лляного насіння, запареного окропом в кашку, додати ложку сметани і меду. Таку маску
можна тримати 30-40 хвилин, вона підійде
для сухої та обвітреної шкіри в період холоНасіння льону для жінок
дів, а так само зробить менш помітними дрібРечовини, які містяться в основній оболон- ні зморшки.
ці насіння льону, допомагають організму протистояти раковим пухлинам молочної залози. Для зняття набряків
Насіння льону стимулює роботу нирок і
Поліненасичені жирні кислоти, Омега 3, Омедопомагає
при лікуванні набряків після кліга 6 і Омега 9 позбавляють від холестерину, помаксу,
при
вагітності та після пологів. Так
переджають хворобу Альцгеймера і запалення
само
проходять
набряки, викликані ожирінсуглобів. Вони допомагають в період вагітносням
і
серцево-судинними
захворюваннями.
ті, підтримують організм матері та плоду.
Клітковина льону - знахідка для повних Рецепти схуднення
жінок. Потрапляючи в шлунок, вона піддаєть- ЛЛЯНЕ НАСІННЯ З КЕФІРОМ
ся обробці і розщепленню корисними бакте1 тиждень - чайна ложка подрібненого наріями, що містяться в нормальній мікрофлорі. сіння і півсклянки кефіру; 2 тиждень - 2 чайТаким чином відчуття ситості довго не поки- них ложки насіння і півсклянки кефіру; 3 тиждає і знижується потреба їсти багато і часто.
день - 3 чайних ложки насіння і півсклянки
Льон містить вітамін F, який наш люд- кефіру. П’ється натщесерце. Одночасно поський організм не виробляє, а також вітаміни трібно дотримуватися дієти, не їсти вуглеводЕ і А у великій кількості. Адже саме вони важ- ну, жирну і копчену їжу.
ливі для квітучого вигляду, молодої і пружної
шкіри, блиску здорового волосся, уповільнен- Кому не можна?
Якщо ви збираєтеся почати прийом лляноня старіння жінки.
го насіння для очищення кишечника або зниВід багатьох хвороб
ження маси тіла, варто пройти консультацію
Насіння льону допоможе при лікуванні щодо протипоказань, так як насіння в деяких
хвороб легенів як додатковий засіб. Воно до- випадках можуть нашкодити і викликати звобре знижує кислотність, хворим на гастрит з ротну дію.
підвищеною кислотністю потрібно хоча б три
Під наглядом фахівця приймати насіння
рази в тиждень включати його в меню.
льону при діабеті. Насіння добре знижує цуНасіння льону позбавляє шкіру від прищів, кор, але одночасно пригнічує дію лікарських
фурункулів і інших вогнищевих запалень, ро- засобів, життєво необхідних діабетикам.
бить шкіру обличчя чистою і рівною, за умоСлід бути обережними при вагітності. Лляви постійного його застосування в компресах не насіння підвищує м’язовий тонус матки,
і примочках.
що може викликати передчасні пологи.
Насіння льону – чудовий постачальник
У деяких випадках лляне насіння стає вив жіночий організм гормонів, які відповіда- нуватцем зниження згортання крові, тому
ють за нормальне самопочуття перед і під час потрібно вживати його з обережністю тим, у
критичних днів. Знижується не лише біль, а й кого виникають ці проблеми.
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Смачна сторінка

Смакуємо
деруни!
Деруни – популярна страва у різних куточках України. Основним інгредієнтом страви є терта картопля. У Хмельницькій області деруни називають картопляниками, на Рівненщині – бульбаки і бульобники, на Львівщині – пляцки, в окремих районах Хмельниччини і Вінниччини – бараболяники, на Тернопільщині і Прикарпатті – тертюхи або тертухи, на Закарпатті – кийзлики, кизлики.
Традиційно деруни готують із тертої сирої картоплі з додаванням цибулі, часнику та яєць. Технологія приготування дуже проста: натерти
картоплю, перемішати всі інгредієнти і смажити на пательні. Однак, як
і у всіх рецептах, у цієї страви теж є свої секрети. Отож, пропонуємо вам
підбірку цієї смакоти.

Деруни з грибами

ПОТРІБНО: 600 г картоплі, 300 печериць, 2 цибулини, 2 яйця, 4 ст. л. борошна,
100 мл сметани, сіль, перець на смак, олія
для смаження.
ПРИГОТУВАННЯ: гриби помити під
проточною водою, порізати дрібно, обсмажити в невеликій кількості олії до повного
випарування рідини. Цибулю й картоплю
натерти на дрібній тертці, додати сметану,
сіль і перець, перемішати. Додати яйця, борошно і гриби, ретельно перемішати. Смажити деруни на розігрітій сковороді з обох
боків до золотистої скоринки. Подавати зі
сметаною.

Деруни в горщиках

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 300 г печериць, 300 м’яса (свинини або курятини), 1
яйце, 300 мл сметани, 2 цибулини, 2 ст. л.
борошна, сіль, перець.
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо порізати маленькими шматочками і обсмажити на
олії. Додати порізані соломкою печериці,
смажити до випарування рідини. Тоді додати дрібно посічену цибулю. Обсмажити все до золотистого кольору. Посолити, поперчити. Картоплю натерти на дрібній тертці, додати яйце, борошно, сіль і перець. Добре вимішати і підсмажити маленькі дерунчики. У горщики шарами викладати деруни і м’ясно-грибну засмажку.
Кожен шар змащувати сметаною. Закрити
кришечками і поставити в розігріту духовку на 30 хв. Подавати зі сметаною або квашеними овочами.

олії. Столовою ложкою викладати картопляну масу, чайною ложкою в центр кожного деруна класти сирну масу, накривати
картопляною масою. Смажити з обох боків
на невеликому вогні, оскільки деруни виходять досить грубенькі і мусять просмажитися. Подавати зі сметаною. До речі, замість сиру в якості начинки можна використовувати м’ясний фарш або печінковий паштет.

Пісні деруни з морквою
(без яєць)

ПОТРІБНО: 800 г картоплі, 1-2 ст. л. борошна, 1 цибулина, 1 морквина, сіль, перець на смак, олія для смаження.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю, моркву
і цибулю почистити, помити, натерти на
дрібній тертці. Посолити, поперчити. Перемішати, додати борошно. На розігріту
пательню налити олії. Столовою ложкою
викладати деруни, смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавати з пісним майонезом або смаженими печерицями.

Деруни
з плавленим сирком

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 3 ст. л. борошна, 2 яйця, 3 зубці часнику, 2 плавлені
сирки по 100 г кожний, пучок зеленої цибулі, 1 цибулина, олія, сіль, перець.
ПРИГОТУВАННЯ: очищену картоплю
та ріпчасту цибулину натерти на дрібній
тертці. Посолити, додати дрібно порізану зелену цибулю, яйця та борошно, добре
вимішати. Сирки порізати тонкими квадратиками. На розігріту пательню ложкою
класти картопляну масу, зверху по центру
квадратик плавленого сиру і накривати
ложкою тертої картоплі. Смажити з обох
боків на помірному вогні.

Деруни з печінкою

Панські деруни
з м’ясом та грибами

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 2 яйця, 4 цибулини (2 в картоплю, 2 в начинку), 2 ст. л.
борошна, 500 г м’ясного фаршу, 300 г печериць, олія для смаження.
ДЛЯ СОУСУ: 60 г масла, 2 ст. л. борошна, 350 мл молока, 2 яйця, 100–150 г тертого твердого сиру.
ПРИГОТУВАННЯ: 2 цибулини порізати
кубиками, обсмажити на олії, додати порізані дрібно гриби та фарш. Смажити на малому вогні, час від часу помішуючи до випарування рідини. Посолити, поперчити,
зняти з вогню. Почищену картоплю та дві
цибулини потерти на дрібній тертці, додати яйця, борошно, сіль, перець. Картопляну суміш викладати тонким шаром на розігріту пательню невеликого діаметру. На
одну половину великого деруна рівномірно викладати ложку грибно-м’ясної начинки, обережно, з допомогою лопатки
згорнути його вдвоє (тобто, накрити начинку іншою половиною млинця) і смажити до появи золотистої скоринки. Подавати з сирним соусом.
Для приготування соусу розтопити
масло в каструлі, додати борошно, перемішати, помалу ввести молоко, а відтак потертий сир. Збити яйця. Зняти соус з вогню і додати яйця. Швидко і ретельно перемішати, посолити.

Деруни-цибульники

ПОТРІБНО: 5 цибулин, 3 яйця, 3 ст. л.
борошна, олія для смаження, сіль, перець,
зелень на смак.
ПРИГОТУВАННЯ: цибулю натерти на
дрібній тертці, додати яйця та борошно,
посолити, поперчити, додати посічену або
сушену зелень. Столовою ложкою викладати цибульну масу на розігріту пательню
з олією. Смажити на невеликому вогні тонкі деруни. Найкраще подавати зі сметанногрибним сосом.

Деруни з беконом

Деруни
з кисломолочним сиром

ПОТРІБНО: 500 г картоплі, 2 яйця, 1 ст.
л. майонезу, 200 г кисломолочного сиру, 2
зуб. часнику, сіль, перець, свіжа або сушена зелень, олія.
ПРИГОТУВАННЯ: почищену картоплю
натерти на дрібній тертці, злити рідину.
У картопляну масу додати яйця, майонез,
сіль, приправи. Добре перемішати до однорідної маси. Сир розім’яти виделкою, якщо
домашній і надто зернистий – перекрутити через м’ясорубку, додати в нього дрібно посічену зелень, розтертий в пюре часник, сіль і перець, ретельно вимішати. На
розігріту сковорідку влити кілька ложок

додати подрібнену печінку, яйце, борошно,
сіль, спеції, добре вимішати до однорідності. На розігріту сковорідку налити олії. Столовою ложкою викладати деруни і смажити з обох боків. Подавати печінкові деруни
з грибним або часниковим майонезом.

ПОТРІБНО: 500 г картоплі, 2 цибулини,
300 г копченого бекону, 2 яйця, олія, сіль,

перець на смак.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю і цибулю
потерти на дрібній тертці, злити сік. Бочок порізати дрібними кубиками, додати
до картопляної маси. Додати яйця, посолити, поперчити, добре вимішати. Столовою
ложкою набирати картопляну суміш і викладати деруни по одному на розігріту з
олією пательню. Смажити на середньому
вогні до золотистого кольору. Готові деруни подавати зі сметаною або квашеною капустою.

Великий дерун

ПОТРІБНО: 2 картоплини, півцибулини, 1 яйце, 1 ст. л. борошна, 200 г шампіньйонів, 70 г твердого сиру, сіль, перець, зелень до смаку.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю натерти
на бокову дрібну тертку (щоб не на велику,
і не на пюре), а лише півкартоплини натерти, як на пюре. Тоді вийде смачніше. Якщо
картопля дуже соковита, то трохи злити
сік. До картоплі натерти півцибулини. Додати яйце, борошно, сіль, перець. Рукою
збити масу, як вінчиком, буквально 5-7 разів, щоб була пухкою
Олії на сковорідці має бути багато.
Сильно розігріти її і висипати масу на розпечену сковорідку, ложкою швиденько все
розрівняти рівномірно. Підсмажити і коли
десь через 5 хв. підрум’яниться, забрати
сковорідку з вогню, накрити кришкою і перевернути її, щоб дерун опинився на кришці. А потім з кришки зсунути дерун на розпечену сковорідку, так просмажите другий
бік деруна і не поламаєте його. Коли побачили, що утворилася золотиста скоринка, забрати дерун, поставите на тарілку чи
деко.
ДЛЯ НАЧИНКИ: помиті і обчищені
гриби нарізати пластинками і підсмажувати на олії з дрібно нарізаною цибулею.
Додати сметани і спеції за смаком. Також
можна приготувати м’ясну начинку на
свій смак.
Умовно розділити дерун навпіл і на
одну частину викласти начинку, а іншою половинкою накрити. Посипати
зверху тертим сиром і на декілька хвилин поставити у мікрохвильовку чи в
духовку (приблизно на 5-7 хв.). Якщо
нема сиру, то вийнявши дерун з духовки, зверху його можна змастити домашньою сметаною з часником. Буде
також смачно.

Кулінарні секрети

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 2 цибулини,
1 яйце, 2-3 ст. л. сметани, 250 яловичої або
курячої печінки, 1 ст. л. борошна, сіль, перець на смак, олія для смаження.
ПРИГОТУВАННЯ: печінку очистити від плівок, порізати на шматочки і
підсмажити на олії. Перекрутити через
м’ясорубку або змолоти у блендері. Картоплю і цибулю натерти на дрібній тертці,

Щоб картопля не темніла, додаєте ложку сметани. Тоді дерун буде світленький і гарненький.
Натирати картоплю потрібно, чергуючи з цибулею. Тоді суміш не потемніє.
Якщо суміш вийшла надто рідкою, не варто додавати багато борошна,
краще обережно злити зайвий сік. Через надмірну кількість борошна у дерунів буде «гумова» консистенція.
Смажити деруни необхідно на добре розігрітій чавунній або керамічній
пательні з достатньою кількістю соняшникової олії. Тоді деруни вийдуть
рум’яними, з хрусткою скоринкою і ніжною серединкою. А щоб деруни не були
надто жирними, викладайте їх на паперові серветки, щоб увібрали зайвий
жир.

Реклама
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Спільна власність
подружжя. Поділ майна

Д

ля того, щоб мати
можливість повною
мірою користуватися
та розпоряджатися спільною
сумісною власністю подружжя,
необхідно знати, яке саме
майно належить до неї.

Спільне майно подружжя

За загальним правилом, усе майно,
яке набуте подружжям за час перебування у шлюбі, є спільною сумісною
власністю. При цьому не має значення,
хто саме купував ту чи іншу річ, на чиє
ім’я, чоловіка чи дружини вона оформлена, та хто із подружжя заробляв кошти для придбання цього майна.
До спільної сумісної власності подружжя відносяться також і будь-які
доходи, отримані чоловіком чи дружиною за час шлюбу. Це стосується зарплати, пенсії, стипендії та інших доходів.
Також, якщо чоловіком або дружиною укладений договір, то гроші і
будь-яке інше майно, які були одержані за цим договором, так само будуть
спільною власністю подружжя.
Чоловік і дружина мають рівні права на користування та розпорядження таким майном. Вважається, що
будь-який правочин щодо такого майна, вчиняється за згодою іншого з подружжя та в інтересах подружжя.
Однак, якщо чоловік чи дружина
бажають укласти договір, який необхідно нотаріально засвідчити або зареєструвати, згода іншого з подружжя
обов’язково має бути подана письмово та посвідчена нотаріусом.

Особиста власність
кожного з подружжя

Існує також і майно, яке не входить до спільної власносты. Ним кожен може розпоряджатися окремо, незалежно від того, чи погоджується на
це інший з подружжя.
До такого майна належить, перш
за все, майно, яке належало чоловіку/
дружині до шлюбу. В разі виникнення спору щодо такого майна важливо
лише довести, що воно було придбане
до шлюбу.
Також сюди відносять і будь-яке
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подароване чи успадковане майно.
Крім того, не є спільною власністю
майно, придбане за кошти, які належали особисто одному із подружжя.
Для прикладу, це речі, придбані одним
з подружжя на кошти, які були внесені як вклад у банківську установу
до шлюбу. Знову ж таки, у разі спору
щодо такого майна, головним буде довести, що речі придбані саме на ці кошти.
Не є спільною власністю і не підлягають поділу також будь-які премії,
винагороди за особисті заслуги, речі
індивідуального користування, в тому
числі і коштовності, навіть якщо вони
придбані за спільні кошти.
Однак, у випадку з преміями, нагородами, якщо інший з подружжя доведе, що він своїми діями сприяв їх одержанню, суд може визнати за ним право на частину цієї премії чи винагороди. Наприклад, чоловік займався науковою працею, в той час як дружина особисто займалася веденням домашнього господарства, вихованням
дітей, чим сприяла йому в отриманні
цієї премії чи винагороди.
Що ж стосується речей індивідуального користування, зокрема коштовностей, то, якщо буде встановлено, що вони придбані не для особистого користування чоловіка чи дружини, а для накопичення капіталу, вони
будуть вважатися спільною власністю
подружжя.
Крім того, не підлягають поділу і
гроші, отримані як страхові виплати
за особистим страхуванням.
Слід звернути увагу, якщо чоловік
та дружина ще перебувають у шлюбі,
але фактично вже припинили проживати разом, тобто припинили шлюбні відносини, на майно, придбане в
цей період, поширюється правило про
спільну власність подружжя. І в такому випадку вже слід буде доводити,
що певне майно було придбане в період, коли подружжя проживало окремо
та шлюбні відносини були припинені.
Лише в цьому разі це майно буде вважатися особистою власністю чоловіка
або дружини.
Оксана НОВАК,
державний нотаріус
Першої Тернопільської державної
нотаріальної контори.

Продаю

Куплю

2-х кімнатну квартиру у Ланівцях
на вул. Незалежності. Ціна договірна.
Телефон: (067) 6873841.
*****
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму.
Крупу гречану, горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб,
гурт, великими партіями. Ціна договірна.
Телефон: (068) 0472549.
*****
Якісну цибулю (білу і синю) гуртом
і вроздріб. Недорого.
с. Качанівка, Підволочиського
району.
Тел.: (066) 1903745.
*****
Картоплю ранню Рів’єра, «сорокаденка».
Телефон: (098) 855-21-29.

Картоплю у необмеженій кількості.
Телефон: (096) 690-93-83.
*****
Пшеницю, сою, ячмінь, гречку, горох,
овес, ріпак, соняшник малими та великими партіями, хороші ціни. Розрахунок на
місці. Забираємо власним транспортом.
Телефон: (096) 140-16-28.

Украiнськi
жарти

  
Пенсіонер розмовляє з дільничним:
- У поліції мені сказали, що на мене написали заяву, ніби мої собаки ганялися за
людьми на мотоциклах. А у моїх собак немає ніяких мотоциклів.
  
Патрульні запитують у двох алкоголіків:
- Чому розпивали спиртне на дитячому майданчику?
- Бо дорослих майданчиків немає.

.

  
- Бабусю, невже ти сама їсти не вмієш?
- Хто тобі таке сказав?
- Коли ти приїхала, тато сказав мамі:
«Знову цілий тиждень доведеться тещу
годувати».

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

Послуги

Ремонт холодильників. Виїжджаємо на виклик, у райони. Гарантія.
Телефон: (097) 107-55-99.
*****
Приймаємо різний склобій і макулатуру. Телефон: (067) 778-12-81.
*****
Буріння та чистка свердловин на
воду. Якісно, недорого, матеріали. Встановлення «під ключ».
Телефон: (098) 925-18-70.
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Вітаємо!

Вітаємо!

Гарну, милу, найкращу
внучку, донечку,
сестричку, похресницю,
племінницю, сонячну
нашу дівчину

Валентину Кушнірук
з Великих Вікнин на Збаражчині

з 20-річчям!

Своїх двадцять Ти з нетерпінням чекаєш –
День народження до Тебе всміхається.
Хай усе, що Ти тільки бажаєш,
В житті молодому збувається!
Як горизонт палає
на сході дня світлом ясним,
Життя Твоє хай буде
довгим, щасливим, прекрасним!
Без кінця всі ріки течуть,
впадають вони до моря…
Бажаєм Тобі ніколи
не відчувати горя!
Бажаєм, щоб Ти кохала,
коханою, щоб була!
Щоби вірних друзів багато
доля Тобі дала!
Радості, благ і здоров’я
зичим Тобі міцного,
Красивого, як світання,
безмежного щастя земного!
Хай Господь обдаровує ласкою,
Щоб життя Твоє стало казкою!

Калейдоскоп
Вітаємо!

2 березня святкує свій

Щиросердечно вітаємо з Днем народження
настоятеля храму Святого Георгія
Побідоносця у с. Вікнини Збаразького
району, батюшку

70-річний ювілей

турботлива матуся, ласкава бабуся
та прабабуся

Олексія Вознюка

Тамара Василівна Собко
із с. Бодаки Збаразького району.

З такої нагоди прийміть найщиріші
вітання, найтепліші побажання міцного
здоров’я, благополуччя, Божої благодаті
на многії і благії літа!

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро й турботу про нас.
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.

Дуже люблячі Вас – донька Алла, онука
Мар’яна з чоловіком Володимиром, із
далекої Америки онук Андрій з дружиною
Яною і правнучками Емілією та Ніколь.

З любов’ю – усі рідні.

з Днем народження!

Хай ангел Божий, Ваш Небесний покровитель,
охороняє, додає натхнення і сили, завжди опікується
Вами та Вашою родиною. У цей зимовий день
шлемо щирі молитви до Господа нашого, просячи
для Вас міцного здоров'я, духовної радості,
Божого благословення на знак великої поваги та
християнської любові за Вашу нелегку працю в
Господньому винограднику.
Хай не буде терниста дорога,
Якою ведете усіх нас до Бога.
Щире спасибі, що в храмі весь час
Ми чуємо просьбу до Бога за нас.
Слова Ваші, мов краплі дощу,
Що стукають щиро у душу людську –
І живиться ними врожай доброти,
Щоб у Божій любові ми прожитии змогли.
Хай Матінка Пречиста ні на мить
Із Вас покрову свого не знімає,
Нехай завжди у всьому Вам щастить,
Ніколи хай Ваш ангел не дрімає.
В родині, на парафії, в душі
Щодня хай буде сонячна погода,
Нехай небесні блага і земні
Від Господа Вам будуть в нагороду!

З повагою – парафіяни храму, церковний хор.

Вітаємо!

Гарну жінку, чудову колегу, заступника
поштового відділення № 27 м. Тернополя

Галину Євгенівну Бузукіну
із 35-річчям!

Прийміть від нас вітання щирі,
Бажаєм здоров’я, щастя і миру.
Хай буде цей день незабутньо
прекрасним,
А небо завжди – чистим і ясним.
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде добрим і дуже яскравим.

Щоб було у ньому багато любові,
Щоб зустрічі були веселі й чудові.
Щоб всі шанували Вас і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі горіли.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

З повагою - колектив відділення.

Реклама
в газеті

40-77-60

Вдячність

Людяність і порядність ніхто не відміняв

П

ро це свідчить випадок, який трапився з бабусею
Марією Мацко із с. Плотича Козівського району.
Оказія сталася вчора. Пані Марія проводжала
вранці свою внучку Наталю на маршрутку до
Тернополя. Бабуся й не сподівалася, що загубила десь
свій мобільний телефон.
А тим часом до школи ішли
два братики – Богданчик і Дмитрик Ясінецькі. Хлопчики побачили у снігу чийсь мобільний.
Підняли. Очевидно, порадили-

ГОРОСКОП

З 28 лютого по 6 березня
ОВЕН. У цей період можуть
бути розірвані хиткі відносини, але не назавжди? Через деякий час ви і ваш партнер зрозумієте, що потрібні один одному: і погодитеся на примирення.
ТЕЛЕЦЬ. Фінансовий стан
залежатиме від вашого відповідального підходу до роботи, а також від дипломатичних здібнос-

ся. І Богданчик вернувся із знахідкою додому. Старша сестричка хлопчиків Вікторія знайшла
у мобільному номер телефону
внучки пані Марії. Зателефону-

тей, над якими вам ще належить
попрацювати.
БЛИЗНЮКИ. Якщо ранiше
ви рідко витрачали великі суми,
то зараз усе частiше доведеться
шукати додатковi джерела доходу. При цьому вдасться реалізувати свої вміння й талант.
РАК. Ви повинні поставити перед собою нові цілі, вони будуть
виправдані й принесуть прибуток
і визнання. Подбайте про здоров’я
і відпочиньте у вихідні.
ЛЕВ. У вас навряд чи
з’явиться час для відпочинку,
швидше за все, відпочивати змо-

вала, з’ясувала, кому повернути згубу.
Коли Віка віднесла телефон
бабусі Марії, та дуже зраділа. І
щиро дякувала таким хорошим
діткам за їх благородний вчинок.
Ростіть здоровими, хлоп’ята! І нехай вами завжди пишаються рідні та учителі нашої
Плотичанської школи.
Іванна ЯРЕМА.

жуть лише ваші рідні та близькі, а ви щедро фінансуватимете
їх відпочинок. Вдасться втілити
мрії й задуми. З близькими пануватиме довіра в спілкуванні.
ДІВА. Якщо все складатиметься для вас вдало, то
невдовзi ви отримаєте довгоочікувану насолоду від досягнення мети, заради якої працювали
щосили.
ТЕРЕЗИ. Ви будете не дуже
активні на любовному фронті. І
виною всьому — кар’єрні цілі, які
змусять вас усі зусилля спрямовувати у професійне русло..

СКОРПІОН. Усе частiше в
сiм’ї виникатимуть конфліктні
ситуації. Тому треба вiдверто поговорити зі своїм партнером і
довести йому, наскільки важлива та робота, якою ви зараз займаєтеся.
СТРІЛЕЦЬ. Перiод буде
доволi напруженим і спрямованим на досягнення конкретного результату. Витрачати доведеться дуже багато, а ось швидких доходів навряд чи варто очікувати.
КОЗЕРІГ. Ви багато вкладатимете і навіть позичатимете

гроші, щоб здійснити всі задумані плани. І вже зовсiм скоро зможете не тільки повернути борги,
а й накопичити певну суму.
ВОДОЛІЙ. У вас з’являться
шанси проявити найкращi
якостi. Будьте відповідальними, адже від ваших рішень залежатиме якість життя і добробут
близьких вам людей.
РИБИ. Вашi заробiтки дозволять вам і вашій родині відчувати себе комфортно. Водночас доведеться істотно витратитися
на власне навчання або навчання своїх дітей.

