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8 стор.
Життєві історії у 
“Сімейному гніздечку” 10-11 стор.

«Працює 
ворожий 
снайпер…»

2  
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3  
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Сільський голова 
Гаїв Шевченківських

Богдан 
Брич: 
«На Майдані ми 
вибороли шанс, 
можливість  
щось змінити   
в Україні»

Ці тривожні рядки у скупих офіційних 
зведеннях прес-центр оборонного 
відомства дуже часто доповнює 
заспокійливим реченням:  
«Втрат і поранених серед  
наших військових немає».

Годинник
мого 

дитинства

Вітаємо! 

Роки птахами розлетілись,
Життя  віночком заплелось.
Все, про що мріяли й хотіли,
Невже до крапельки збулось?
Багато справ ще Вас чекає,
Пломінь неспокою не згас,

В здоров’ї й щасті Вам бажаєм
Ще довго бути серед нас.
Хай доля зрошує росою,
Дарують весни білий цвіт,
Ви ж залишайтеся собою
Ще многа, многа, многа літ!

Чудову, багату душею і добру серцем  
людину,  менеджера ПОП «Іванівське» 

Софію Юріївну БІЛИК
з ювілеєм!

Бажаємо сонячних днів, квітучих весен,  
усмішок рідних і дорогих Вам людей. Нехай життя  

дарує радість, сімейне тепло, добро і щастя!

Із щирою повагою – колектив ПОП «Іванівське», колеги, друзі.  

клапоть за клаптем у 
тернополян забирають 
зелені зони

Замість газону – бетон: «Сімейні підряди» 
Верховної Ради 
або Від перестановки 
доданків сума 
не змінюється 7 стор.
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Директор компанії Ігор 
Гуда постійно долучається до 
соціальних проектів у Терно-
полі: підтримка спортивних 
шкіл, допомога з ремонтни-
ми роботами у школах, купів-
ля дорогого медичного облад-
нання для лікарень, будівни-
цтво квартир для бійців АТО 
та багато іншого. 

Ігор Гуда вважає, що під-
приємці у складні для держа-
ви часи повинні перебирати на 
себе важливі функції. Так ста-
лось і з підтримкою соціальної 
програми по будівництву жит-
ла для молоді. 

Директор регіонального 
відділення Державного фонду 
сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву Андрій 
Козак каже, що “Креатор-Буд” 
відгукнувся на пропозицію і, 
на відміну від інших будівель-
ників, запропонував хороші 

квартири, які мають вигідне 
розсташування. 

— Кредит надається оди-
ноким громадянам та моло-
дим сім’ям, вік дорослих чле-
нів сім’ї не повинен перевищу-
вати 35 років. Кредит надаєть-
ся до 30 років, але не більше 
ніж час виходу на пенсію. Під 
14,1 % в гривні. Перший вне-
сок — не менше, ніж 10% від 
вартості житла нормативної 
площі. До нас звернулась енна 
кількість людей, які забажали 
скористатись такими кредита-
ми. На прохання тих людей ми 
сконтактували з компаніями 
“Креатор-Буд” та “Інвест ро-
дина”, які подали документи і 
пройшли акредитацію, — роз-
казує Андрій Козак.

— Квартири “Креатор-
Буду”, які можуть придбати 
молоді тернополяни в рамках 
цієї соціальної програми, роз-

ташовані на вулицях Київській 
та Злуки, — продовжує Андрій 
Козак. — Ми спілкувались до 
того з іншими будівельника-
ми, наприклад, одна з фірм 
пропонувала непривабли-
ві умови, непривабливе місце. 
Молоді люди приїхали, поди-
вились, і сказали, що не хочуть 
там жити. Вони ж платять гро-
ші... Місця, які запропонував 
“Креатор-Буд” — сподобались.

Такі умови кращі, каже він, 
ніж у банках. Аби отримати 
консультацію та порадитись з 
фахівцями, молоді сім’ї можуть 
звертатись у регіональне від-
ділення фонду, ща на проспек-
ті Бандери, 34. Сім’ї, які хочуть 
придбати квартиру в кредит 
на соціальних умовах, повинні 
бути не старші 35 років, пере-
бувати на квартирному облі-
ку та підтвердити свою плато-
спроможність.

Сергія Надала  
обрали першим  
заступником голови  
Асоціації міст України 

Гривневий кредит 
на 30 років можуть 
отримати тернополяни 
для покупки житла. У 
Тернополі співпрацювати 
з регіональним 
відділенням Державного 
фонду сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву погодилась 
компанія “Креатор-Буд”. 

Ігор Гуда: 
«Молоді сім’ї зможуть придбати житло 
від «Креатор-Буду» на вигідних умовах»

Директор компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда  
та голова Тернопільської ОДА Степан Барна

Відповідне рішення, із пе-
реліком комітетів та їх керів-
ників, прийняло правління 
Всеукраїнської асоціації орга-
нів місцевого самоврядуван-
ня «Асоціації міст України» з 
метою посилення ролі цього 
органу у вирішенні найбільш 
важливих питань розвитку 
місцевого самоврядування. Та-
кож своїм рішенням правління 
АМУ наділило керівників комі-
тетів правами заступників го-
лови Асоціації. Це означає, що 
голови комітетів можуть від 
імені Асоціації міст направля-
ти листи в урядові установи 
для вирішення нагальних пи-
тань органів місцевого само-
врядування.

- Я вдячний колегам за ви-
словлену довіру - обрання 
мене головою комітету Асоці-
ації міст України з питань бю-

джетної політики, - зазначив 
очільник Тернополя Сергій На-
дал. - Адже сьогодні на рівні 
України нам необхідно докла-
дати максимум зусиль та про-
вести велику роботу для впро-
вадження бюджетної децен-
тралізації, захистити бюджет-
ні права великих та маленьких 
міст, щоб у процесі розподілу 
та використання коштів дер-
жавного бюджету були забез-
печені потреби їх мешканців.

Також цим рішенням обра-
ні голови комітетів з питань 
житлово-комунального госпо-
дарства, інвестиційної політи-
ки та економічного розвитку, 
енергетичної безпеки терито-
ріальних громад, міжнародних 
зв’язків, соціальної допомоги 
та з питань впровадження ре-
форми місцевого самовряду-
вання.

Міського голову 
Тернополя 
Сергія Надала 
обрали головою 
комітету 
Асоціації 
міст України 
(АМУ) з питань 
бюджетної 
політики.

Може, саме тому у багатьох 
складається хибне враження, 
що наші вороги знічев’я цілять 
через оптичний приціл у підві-
шені на гіллі казанки або ж по-
люють на горобців чи ворон.

Цю уявну картину видимо-
го благополуччя на україно-
російському фронті раз-у-раз 
домальовують оптимістично-
бравурні інформації деяких 
електронних ЗМІ про те, що 
бойовики не такі вже й гріз-
ні та небезпечні, а, натомість, 
наші солдати завжди готові до 
будь-яких їхніх п’яних витівок 
та вогнем у відповідь відстрі-
люють «сепарів» мало не пач-
ками.

Можливо, це й справді так, 
однак - не цього разу…

- Сину, біда! Сусіда Юрка 
снайпер застрілив, - почув у 

трубці тремтливий, рясно зро-
шений слізьми голос матері і 
від несподіванки онімів.

Приблизно через  годину 
знову зателефонував  ріднень-
кій. На той час вона уже трішки 
прийшла до тями і розповіла, 
що вже вранці дружина соро-
катрирічного Юрія Коваля - 
Світлана відчувала щось недо-
бре, а тому й зв’язалася з чоло-
віком, який воював у Мар’їнці.

- У мене все гаразд. Зараз 
висуваємося на блокпост. Піз-
ніше поговоримо, - заспокоїв 
кохану воїн.

Ближче до обіду у лано-
вецькій домівці й, справді, по-
чули мелодію телефону. Але це 
був уже не Юрій…

Увечері Інтернет заряснів 
повідомленнями про те, що 
на Тернопільщину знову при-

йшло горе – на війні від кулі 
снайпера загинув командир 
відділення 14-ї окремої меха-
нізованої бригади старшина 
Юрій Коваль.

На жаль, я не так вже й час-
то навідую маму, а тому під час 
своїх нетривалих поїздок у Ла-
нівці завжди намагаюся як-
найдовше побути наодинці з 
нею. Рідко спілкуюся і з сусіда-
ми, які, зазвичай, живуть влас-
ним, закритим від чужого ока, 
життям. Відтак, про сім’ю Ко-
валів, яка мешкає межа-в-межу 
з обійстям моєї мами, особли-
во не розпитував, а при зустрі-
чах з Юрком чи Світланою, за-
звичай, тільки вітався і розхо-
дилися – кожен у своїх справах. 

Тому й не знаю, які пла-
ни вони будували на майбут-
нє, але вони обов’язково їх бу-
дували. Мені невідомо, про що 
мріяло подружжя, але воно 
мріяло. Не можу сказати, які 
слова говорив доброволець 
батальйону «Тернопіль», а по-

тім - боєць Збройних Сил сво-
їй половинці, коли знову і зно-
ву споряджався на передову, 
що у короткі хвилини прощань 
він шепотів двом своїм діткам 
– п’ятикласниці Юлі та чоти-
рирічній Саші. 

Коли я писав ці рядки, Юрій 
у Ланівці ще не повернувся. Ві-
рніше – його тіло ще не допра-
вили  до рідних, для яких кож-
на мить цього нестерпного че-
кання стала розділеною на-
впіл вічністю – до і після.

За офіційними зведення-

ми Генштабу, 20 лютого заги-
нув один український боєць.  
Яка тяжка ця втрата для жит-
тя і яка легка здобич для смер-
ті, яка уже два роки жнивує на 
українських полях, териконах, 
в українських містах та селах. 
Косить наших хлопців мінни-
ми розтяжками, гатить по них 
з гранатометів та автоматів, 
цілить з оптичних гвинтівок 
та обриває їх мрії, надії, пере-
креслює долі.

Працює ворожий снайпер…
Олег ГРУШКОВИК.

ПІСЛЯСЛОВО. Учора “Вантаж-200» при-
був на Тернопільщину. На 

межі Рівненської та нашої областей тіла загиблого ланівчани-
на Юрія Коваля та померлого під час несення служби у зоні 
АТО тернополянина Михайла Думанського зустріли священи-
ки, військовослужбовці, керівники області, мешканці краю.

Щира молитва, гіркі сльози та скорботні слова, а ще – живі 
квіти встелили останню дорогу бійців додому.
«Наш ДЕНЬ» висловлює щирі співчуття родинам   

Юрія Коваля і Михайла Думанського.
Вічна їм пам’ять.  Герої не вмирають! 

«Працює ворожий снайпер…»
Ці тривожні рядки у скупих офіційних зведеннях 

прес-центр оборонного відомства дуже часто 
доповнює заспокійливим реченням: «Втрат та 

поранених серед наших військових немає».
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Тернополянин Богдан Брич дивом за-
лишився живим після страшних подій 18 
лютого. Під час кривавої сутички у Киє-
ві на вулиці Інститутській  у нього поцілив 
снайпер. Куля калібру 7,62 мм розірвала на 
шматки військову металеву каску і порани-
ла голову. 

- Пам’ятаю сильний удар, а потім я зне-
притомнів, - пригадує Богдан. -  Евакуйо-
вували мене народний депутат Олесь До-
ній та письменниця Ірена Карпа. Після на-
дання першої медичної допомоги завезли 
до польового шпиталю на території Михай-
лівського собору, де я пролежав кілька днів.

З Майдану Богдан  повернувся додому. 
Лише згодом дізнався – часточка майданів-
ских подій залишилась не лише в його сер-
ці. Уламки від каски досі в голові. Далі була 
операція, реабілітація і повернення до жит-
тя… 

Через два роки після тих кривавих подій 
«Наш ДЕНЬ» завітав в гості до Богдана, аби 
побачити, як змінилося його життя  після 
Майдану і дізнатися, чи не шкодує він, що у 
ті лютневі дні ризикував життям на Інсти-
тутській. 
«Люди хочуть змін, але не хо-
чуть змінюватися самі»

Сьогодні  Богдан Брич – голова сільради 
у Гаях Шевченківських, що поблизу Терно-
поля. Зізнається, що не планував цього, од-
нак попросили люди. 

- Підійшли односельці і запропонували 
балотуватися на посаду сільського голови, 
- каже він. - Зваживши все, я погодився. На 
виборах люди мене підтримали. Тож тепер 
намагаюся розпочати зміни в Україні зі сво-
го рідного села. 

У Гаях Шевченківських 1800 будинків. 
Село приміське, тож земля тут – справжній 
ласий шматок. Аби зробити діяльність сіль-
ської ради прозорою,  Богдан вперше в істо-
рії цього населеного пункту запровадив ві-
деозйомку всіх сесій та важливих подій. У 
сільської ради є сайт, тож відео відразу ж 
викладають в Інтернет. Кожен житель села 
та будь який громадянин України має право 
бути присутнім на сесії. 

- Все відкрито та прозоро. Це перші кро-
ки до порядку і впровадження європей-
ських цінностей, - переконаний майдані-
вець. 

У кабінеті Богдана небагато речей. Від-
чувається, він не встиг загрузнути у «бюро-
кратичне болото», залишився відкритим і 
щирим. На полиці - Кодекс законів України, 
український та європейський прапори, фут-
больний кубок чемпіонату імені Героїв Не-
бесної сотні. На столі - документи і власний 
ноутбук. Каже, що приносить його з дому, 
адже сільська рада комп’ютера для керів-
ника не має. Придбати новий не вистачає 
коштів, адже попередники залишили село з 
боргами, віддати які поки що не вдалося. На 
столі для відвідувачів -  карта Гаїв Шевчен-
ківських із детальною розміткою усіх діля-
нок. До каденції Богдана її тримали за сімо-
ма замками. Сьогодні ж вона відкрита, тож 
кожен може побачити земельні наділи та їх 
призначення. 

Богдан зізнається - працювати дово-
диться нелегко. Не завжди люди йдуть на-

зустріч, вже й ворогів встиг нажити.
- Я намагаюся власним прикладом по-

казати, що усім нам потрібно змінювати-
ся, - розповідає чоловік. - Кілька разів у мі-
сяць проїжджаю по селу машиною і збираю 
сміття. Сподіваюся, з часом люди зрозумі-
ють, що варто самим прибирати за собою 
і в цьому не буде потреби. А буває, телефо-
нують у сільську раду і  кажуть: «У мого су-
сіда на дорозі сміття – зробіть щось».  При-
їздиш і пояснюєш, що згідно з правилами 
благоустрою це сміття потрібно забрати. А 
він каже: «А он у іншого сусіда таке ж саме 
біля подвір’я. Їдьте спершу до нього, а тоді 
і я заберу». І так безкінечно. Всі хочуть змін, 
але не хочуть змінюватися самі. 
«Ні для кого не є таємницею, 
хто вбивав, хто віддавав  
накази, хто їх виконував»

- Події на Майдані залишаться назавжди 
у моїй пам’яті. Ті діти, які віддали своє най-
дорожче - життя, аби ми мали можливість 
щось змінити, - зізнається 41-річний Богдан 
Брич. - Але зараз ми бачимо, що відбуваєтся 
не те, на що сподівалися. На засіданні Кабмі-
ну міністр внутрішніх справ кидає склянку 
в екс-президента Грузії при президентові 
та інших високопосадовцях. Це справжній 
цирк.  Не за це віддавали своє життя наші 
хлопці на Майдані, не за це боролися. Чому 
не покарані ті, хто винен у вбивствах. Це пи-
тання щодня ставлять собі батьки загиблих 
Героїв. Мені здається, в частини людей, які 
при владі, було бажання знайти винних, у 
інших – ні. Перемогли ті, хто хотів домов-
лятися через бізнес або інші інтереси. Але 
я вірю, що вони будуть покарані. Я думаю, 
що ні для кого не є таємницею, хто вбивав, 
хто віддавав накази, хто їх виконував. Тому, 
якщо буде добра воля керівництва держа-
ви, то винних можна буде знайти за ліче-

ні години. Адже вся інформація для цього 
є. Можливо, це тримають як якусь карту до 
президентських чи парламентських вибо-
рів, щоб показати, що ось ми знайшли вину-
ватців і притягнули їх до відповідальності. 
Україна зараз стоїть на роздоріжжі – або за-
йти в спокійну гавань корупційного життя, 
далі домовлятися, шукати вигоду або йти 
новим, невідомим нам шляхом і разом з єв-
ропейською спільнотою будувати нову не-
залежну Українську державу. Система чи-
нить величезний опір цьому, адже будува-
лася та формувалася вона десятиліттями і 
була настільки зручна для чиновників при 
владі, що зараз змінити її дуже важко. Про-
сті люди хочуть змін, але вони не мають сил 
і можливостей здолати цю систему. 
«Не шкодую, що поїхав на 
Майдан, і сподіваюся - ніколи 
не пошкодую про це»

Один з перших пам’ятників Героям Не-
бесної сотні в Україні  спорудили в Гаях 

Шевченківських. Проект монумента Бог-
дан Брич намалював, коли прокинувся піс-
ля операції.

- Прийшов до тями і попросив дружи-
ну дати листочок і ручку. Так з’явилася ця 
скульптура. Бруківка та щит - символ бари-
кад, крила ангела - безгрішні душі, молодь, 
яка віддала свої життя на Майдані, - розпо-
відає майданівець. 

18 лютого Богдан святкує свій другий 
день народження. Зізнається, через два 
роки його переповнює розчарування. 

- Однак не можна казати, що нічого 
не робиться, - додає він. -  Йде процес змі-
ни поліції, інші реформи. Можливо не на-
стільки швидко, як сподівалися люди, але 
все ж відбувається. Сьогодні усіх дуже роз-
чаровує економічна ситуація. І це не дивно. 
Адже заробітні плати залишаються на од-
ному рівні, а ціни зросли у 2-3 рази. Патрі-
отизм патріотизмом, а сім’ю годувати по-
трібно. Кожен запитує себе, що змінилося, 
і нічого хорошого не бачить. Я маю щиру 
надію, що з часом нас чекають позитив-
ні зміни. Адже ми не маємо права втрати-
ти шанс, за який заплатили кров’ю на Май-
дані.  Сьогодні є багато прикладів, коли 
люди не мирилися з ситуацією, а добива-
лися справедливості. Нам вдалося відсто-
яти стадіон «Текстерно». Суспільство, яке 
народилося там, на Майдані, прокидаєть-
ся. Воно ще мале і  кволе, але росте і міцніє. 
Важливо пояснювати це дітям вже з дитя-
чого садка, щоб вони змалку знали свою іс-
торію, своїх Героїв. 

Я не шкодую, що поїхав на Майдан, і 
сподіваюся, що ніколи не пошкодую про це. 
На Майдані ми вибороли шанс, можливість 
щось змінити  в країні. А це дуже важливо. 
Якщо всі будуть це розуміти, то ми зможе-
мо побудувати нову Україну, про яку давно 
мріяли і за яку віддали своє життя Герої Не-
бесної сотні.

Богдан Брич: 
«На Майдані ми вибороли 
шанс, можливість щось 
змінити  в Україні»

Р.S. Днями в столиці відбулося офі-
ційне нагородження активіс-

тів Майдану, серед яких шестеро наших 
земляків. За громадянську мужність, са-
мовіддане відстоювання конституцій-
них засад демократії, прав і свобод люди-
ни, виявлені під час Революції Гідності, 
отримали ордени «За мужність» ІІІ сту-
пеня  Антон Луб’яницький, Богдан Брич, 
Григорій Мельник (посмертно), Андрій 
Мурава та Ярослав Панасюк, а також зна-
менита медик-волонтер Олеся Жуков-
ська. 

Богдан Брич, отримуючи з рук прези-
дента України орден, сказав йому  над-
звичайно важливі слова, під якими, воче-
видь, підпишуться мільйони українців: 

«Пане президенте, я, мабуть вислов-
лю думку більшості українців, котрі хо-
тіли б, щоб ви залишили в історії слід як 
Ганді, Мандела, Лі Куан Ю та інші лідери 
націй, котрі підняли з колін свої народи, 
а не стали лише статистичною одини-
цею, тому сподіваюсь, ви будете опира-
тися на свій народ, а не на олігархів, тому, 
що народ зможе вас захистити від олігар-
хів, а олігархи від народу ніколи». 

«Не знаю почув, не почув... Побачи-
мо», - написав тернополянин на своїй 
сторінці у мережі «Фейсбук».

Українці також сподіваються, що Га-
рант таки почує слова майданівця, почує 
свій народ. 

Юля ТОМЧИШИН.

Минуло два роки після кривавих подій Революції Гідності. Небесна сотня українських 
Героїв уже давно стала справжнім Батальйоном, а повідомлення про смерті сміливих 
захисників України переслідують нас чи не щодня. Ми підсвідомо звикли жити у країні, 
де насправді триває війна, а офіційно – лише АТО.  Щирі надії українців на зміни, гучні 
гасла та віра в краще майбутнє поступово розбиваються крізь будні, незнищенну 
корупцію, інфляцію та нереальне зростання тарифів. А ті, що практично в режимі 
онлайн розстрілювали українських Героїв, досі розгулюють на волі.
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- Ви всі є свідками того, як до-
корінно змінилася ситуація біля 
військових комісаріатів, у мобі-
лізаційних пунктах.  Адже якщо 
півтора роки тому українці масо-
во вступали у лави Збройних Сил 
чи Національної гвардії, йшли на 
фронт добровольцями, то нині 
з цим великі проблеми, - заявив 
Анатолій Гриценко учасникам 
прес-конференції  у Тернополі. – І 
питання не в тому, що у нас помен-
шало хоробрих чоловіків, справ-
жніх патріотів, готових зі зброєю 
у руках захищати свою країну. Пи-
тання в тому, що за два роки після 
Революції гідності, за увесь пері-
од правління нової влади в Укра-
їні фактично нічого не змінило-
ся на краще. Щедрі обіцянки до-
корінного оновлення держави у 
більшості випадків так і залиша-
ються банальними деклараціями 
про наміри, або ж перетворюють-
ся у половинчасті політично заан-
гажовані та заздалегідь хабароєм-
кі рішення Кабміну, укази прези-
дента, постанови Верховної Ради.

За словами Анатолія Грицен-
ка, українці зневірилися, переду-
сім, не в озвученому на Майдані 
європейському виборі народу, а у 
невмінні та небажанні влади на-
повнити ці вимоги конкретикою. 

Нині вся країна стала заруч-
ницею непрофесіоналізму та не-
вігластва однієї людини – прем’єр-
міністра. Як по нотах розіграний 
олігархами черговий фарс з від-
ставкою Арсенія Яценюка у Верхо-
вній Раді яскраво продемонстру-
вав суспільству аморальність усіх 
гілок влади, її ницість та нездат-
ність служити людям.

- Уявіть собі, що на державно-
му іспиті студенту медичного чи 
інженерного вишу ставлять двій-
ку, але після цього його направля-
ють лікувати людей чи констру-
ювати  літаки. Скажете, так не бу-
ває. То чому ж після визнання пар-
ламентом діяльності уряду неза-
довільною, депутати не відправи-
ли його у відставку? Чому вся кра-
їна нині змушена працевлаштову-
вати Арсенія Петровича – такого 
собі сучасного Голохвастова, і по-

терпати від його шарлатанства? 
Відповідь на ці питання єдина 
– існує змова олігархічних кланів, 
-  саме так лідер «Громадянської 
позиції» охарактеризував чергову 
парламентсько-урядову кризу і, 
як наслідок, різке загострення по-
літичної ситуації в Україні.

На його тверде переконання, 
для того, щоб не підштовхувати 
народ до протистояння, яке може 
закінчитися за екстремальним 
сценарієм з використанням кок-
тейлів Молотова чи автоматів Ка-
лашникова, влада повинна негай-
но розпочати реальну боротьбу з 
корупцією, а не імітувати її. 

- Це  не так уже й складно, по-
трібне лише бажання першої осо-
би держави, – констатував Анато-
лій Гриценко, зауваживши, що за 
час діяльності народним депута-
том він особисто став автором чи 
співавтором ряду антикорупцій-
них законопроектів, які або так і 
не були внесені у сесійну залу, або 
ж були проголосовані, але не імп-
лементовані на практиці.

- За великим рахунком коруп-
ція – це вбивство. Духу, довіри, май-
бутнього, фізичне вбивство людей. 
Відтак і боротьба з нею має бути 
системною. Із багатьох можливих 
напрямів протидії корупції, на мою 
думку, найважливішими сьогодні є 
п’ять основних, які дозволять під-
рубати коріння цього суспільного 
зла і зафіксують відповідальність, 
- наголосив Анатолій Гриценко.

На думку політика, передусім,  
треба обов’язково зафіксувати у 
Конституції  положення про те, що 
парламент має приймати закони 
прямої дії, щоб, таким чином, лік-
відувати ганебну практику при-
йняття різними відомствами де-
сятків тисяч підзаконних актів. Ін-
шими словами, чиновників будь 
якого рівня потрібно зобов’язати 
виконувати кожну букву конкре-
тизованої до дрібниць політичної 
волі парламенту, а не вишукувати 
у законодавстві лазівки для влас-
ної вигоди, створюючи різні по-
хідні положення, порядки реаліза-
ції, переліки тощо. 

По-друге, також на рівні Кон-

ституції необхідно скасувати ін-
ститут недоторканності для всіх 
– найперше для президента, де-
путатів і суддів. Вчиняючи злочин, 
жодна посадова особа не може 
бути захищена будь-якими префе-
ренціями.

По-третє, варто пройтися та-
кими собі «металевими грабля-
ми» по всій законодавчій базі і ви-
лучити з неї хабароємкі функції. 
Наприклад, якщо у тому чи іншо-
му законі є бодай одне словоспо-
лучення на кшталт  «та інші доку-
менти», «тощо», «і тому подібне»,  
«у розмірі від і до» та інші дво-
значності, значить він, цей закон, 
за своєю суттю є корупційним. 

Четвертий пункт антикоруп-
ційних заходів зараз на слуху. Це 
- електронне декларування усіма 
призначеними та обраними осо-
бами (включно з членами їх ро-
дин) доходів та витрат. Хоча не-
щодавно Верховна Рада на вимо-
гу Євросоюзу прийняла рішення 
з цього питання, але у проголосо-
ваному законі депутати скасува-
ли на рік відповідальність за не-
правдиві відомості, багатократ-
но збільшили мінімальну суму, з 
якої треба декларувати доходи, 
а також вилучили з документа 
обов’язкове декларування стат-
ків родичів посадової особи, за-
лишивши у переліку лише членів 
сім’ї, які проживають з чиновни-
ком. Відтак, якщо цей, м’яко кажу-
чи, документ запрацює, то відразу 
ж і в мера, і у голови адміністрації, 
і у будь якого іншого чиновника 
з’явиться можливість приховати 
від громади свої реальні доходи та 
витрати, а отже  надалі обдурюва-
ти людей своєю показною бідніс-
тю та вродженими «чеснотами».

Також Анатолій Гриценко ка-
тегорично виступає за невідво-
ротність справедливого покаран-
ня за корупційні злочини.

- П’ятий напрям – це жорстка 
кримінальна відповідальність за 
корупцію і хабарництво, - наголо-
сив він. – Працюючи народним де-
путатом, я зареєстрував законо-
проект, за який у парламенті про-
голосували 363 депутати. Але цей 

закон, на жаль, ветував тодішній 
президент Віктор Ющенко. Тож, 
думаю, що повторне прийняття 
мого законопроекту саме на часі. 
Зокрема, він передбачає встанов-
лення відповідальності за матері-
ально вмотивовані, тобто коруп-
ційні, неправомірні дії для трьох 
ключових категорій державних 
службовців – слідчих, прокурорів 
та суддів. Це – пожиттєвий термін 
ув’язнення без права на амністію 
та з конфіскацією усього майна ро-
дини. Погоджуюся з деякими мо-
їми опонентами, що такі правила 
жорстокі, проте у нас немає іншого 
вибору. Терапія вже не допоможе, 
бо метастази корупції поширилися 
на все суспільство і навіть Майдан 
не зумів зупинити цього процесу.

Лідер «Громадянської пози-
ції» не приховував  свого негатив-
ного ставлення і до Мінських угод, 
яких, насправді, ніхто не вико-
нує. Анатолій Гриценко перекона-
ний, що для припинення війни на 
Донбасі та повернення Криму не-
обхідно денонсувати Мінські уго-
ди, термін дії яких уже де-факто 
закінчився, та  створювати но-
вий формат переговорів з укра-
їнським, а не путінським проек-
том, який передбачає вирішення 
питань на довготривалій основі. 
Причому -  із обов’язковим залу-
ченням до цього процесу Євросо-
юзу як структури, США як підпи-
сантом Будапештського меморан-
думу, України з повноважним та 
легітимним представником і Росії. 
Це – дипломатичний напрямок. 
Інший – реальне зміцнення сек-
тору безпеки, ефективне викорис-
тання коштів та серйозна кадрова 
політика в оборонному відомстві.

- І третій, а насправді, найпер-
ший та найголовніший напрямок 
– ефективна робота влади, справ-
жня боротьба з корупцією, розбу-
дова країни, яку люди захочуть за-
хищати, - підсумував український 
політик.

Також у своєму вступному сло-
ві на прес-конференції у Тернополі 
Анатолій Гриценко зазначив, що 
приїхав у нашу область для робо-
чої зустрічі з однопартійцями, об-
ласну організацію яких очолює Пе-
тро Ландяк, та з депутатами 
місцевих рад від «Громадянської 
позиції».

- Загалом по Україні від на-
шої політичної сили працюють 
560 депутатів, 28 міських, селищ-
них та сільських голів, -  конста-
тував Анатолій Степанович. - На 
Тернопільщині обрані і працюють 
177 депутатів та 4 сільських го-
лови. Нам важливо, щоб депутат-
ська робота на рівні місцевого са-
моврядування відповідала стан-
дартам, задекларованим  «Гро-
мадянською позицією» під час ви-
борів. Передусім, це відповідаль-
ність і прозорість у діяльності, 
безумовне виконання передвибор-
чих програм. Ми прагнемо працю-
вати так, щоб українці нам дові-
ряли, бо саме довіра людей до вла-
ди по усій її вертикалі – у найбіль-
шому дефіциті.

Анатолій Гриценко: «Влада 
повинна розбудовувати країну, 
яку люди захочуть захищати»
Під час візиту на 
Тернопільщину лідер 
політичної партії 
«Громадянська позиція» 
вкотре наголосив 
на необхідності 
кардинальних 
перетворень в Україні – 
як запоруки зниження 
високого градусу 
протестних настроїв у 
суспільстві.

Нові 
повноваження 

нотаріусів

З 1 січня 2016 року 
набрали чинності 
зміни до законів у 

сфері державної реєстрації 
юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, 
а також  нерухомості. 
Мова йде про передачу 
функцій з державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців 
та речових прав на 
нерухоме майно органам 
місцевого самоврядування, 
райдержадміністраціям, 
нотаріусам та 
акредитованим суб’єктам. 

Нотаріусів фактично прирів-
няно у повноваженнях до держав-
них реєстраторів прав на нерухо-
ме майно, а також наділено повно-
важеннями державних реєстра-
торів у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців відповідно до змін, 
які були внесені 26 листопада 2015 
року до Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» та 
Закону України «Про державну ре-
єстрацію юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців та громад-
ських формувань». 

Раніше нотаріуси також нале-
жали до суб’єктів державної реє-
страції прав, але мали обмежені 
повноваження в цій сфері: могли 
здійснювати державну реєстрацію 
прав у разі вчинення нотаріальної 
дії з нерухомим майном, об’єктом 
незавершеного будівництва. Нова 
редакція Закону дозволяє нотарі-
усам здійснювати державну реє-
страцію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень без вчи-
нення нотаріальної дії щодо тако-
го майна. 

Новелою законодавства є те, 
що за наслідками первинної реє-
страції не видається документ про 
право власності. Тепер при здій-
сненні реєстрації в нотаріуса, нота-
ріус за наслідками реєстрації, якщо 
це не нотаріальна дія, а первинна 
реєстрація видає людині на руки 
інформаційну довідку про внесен-
ня відомостей до реєстру речових 
прав.

Ще одним нововведенням є 
те, що державна реєстрація права 
власності буде здійснюватись не-
залежно від місця розташування 
нерухомого майна в межах облас-
ті, крім державної реєстрації речо-
вих прав, що проводиться нотаріу-
сами у результаті вчинення нотарі-
альної дії (посвідчення правочинів 
щодо відчуження, іпотеки нерухо-
мого майна, провадиться за місцем 
розташування (місцем реєстрації) 
цього майна або за місцем розта-
шування (місцем реєстрації) однієї 
із сторін відповідного правочину).

А щодо реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців 
новелою є те, що державна ре-
єстрація може проводитись не 
лише за місцем знаходження/міс-
цем проживання юридичної особи 
або фізичної особи-підприємця, а й 
будь-яким іншим державним реє-
стратором або нотаріусом у меж-
ах України за принципом екстери-
торіальності.

Оксана НОВАК, 
заступник завідувача 
Першої Тернопільської 

державної нотаріальної 
контори.
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“Близько двох тижнів ми 
його ремонтували, заміняли 
масла, перевірили за усіма па-
раметрами. Звичайно, без до-
помоги партійців не обійшло-
ся... Як фінансової, так і за-
пчастинами. Дякуємо кожно-
му, хто долучився! Тож зараз 
можемо впевнено сказати, що 
цей автомобіль, зможе добре 
працювати, як мінімум, три 
роки. Хіба лишень вибуху сна-

 Співавтором законопроек-
ту виступив народний депутат 
України, член франції «Блок 
Петра Порошенка «Солідар-
ність» Тарас Юрик.

 «Відповідно до змін, які ми 
запропонували, з державно-
го бюджету виділено 2 млрд. 
грн. на компенсацію за про-
їзд у громадському транспор-

ті пільгових категорій грома-
дян», - розяснює Тарас Юрик.

 За словами народного де-
путата, сума, виділена держа-
вою, зменшить фінансове на-
вантаження на місцеві бюдже-
ти та дасть змогу компенсову-
вати вартість проїзду більшій 
кількості пільгових категорій 
громадян.

Тернопільська «Солідарність»-БПП» 
відправила автомобіль в АТО
Автомобіль Volkswagen передали в сектор С 

зони проведення АТО, сьогодні в День Героїв 
Небесної Сотні. Придбали його в Польщі за 

сприяння представників Партії “Солідарність”-Блок 
Петра Порошенка”.

ряду не переживе”, - підкрес-
лює волонтер, депутат Терно-
пільської міської ради Тарас 
Білан.

Завтра, 21 лютого, автів-
ку повезуть на Схід. Секретар 
Тернопільської міської ради 
Віктор Шумада, зазначає, що 
автомобіль в зоні АТО завжди 
необхідний, адже дуже часто 
після сутичок техніка не під-
лягає ремонту.

Волонтер пан Білан додає, 
що за останні 4 місяці до нього 
лише один раз надійшло пові-
домлення з проханням забез-
печити бійців автомобілем, а 
це – добрий знак.

Тарас Юрик:  
«Пільговики  
й надалі будуть їздити в  
громадському транспорті 
безкоштовно»

Верховна Рада при-
йняла зміни до За-
кону про Держав-
ний бюджет України 
на 2016 рік щодо фі-
нансового забезпе-
чення компенсації 
за пільговий проїзд 
окремих категорій 
громадян та інших 
передбачених зако-
нодавством пільг.

До слова, у свій час відді-
лення паліативної допомоги 
пробували створити на базі 
Тернопільської міської лікар-
ні швидкої допомоги. Однак 
пропрацювало воно недовго. 
Основна причина – брак ко-
штів. Тож перебування хворих 
у так званих хоспісних палатах 
довелося обмежити.

І ось депутати, схоже, зна-
йшли рішення. Голова облас-
ної ради Віктор ОВЧАРУК вва-
жає це надзвичайно актуаль-
ним та результативним вті-
ленням даного проекту.  

  -  Вікторе Вікторовичу, у 
свій час ви особисто доклали 
чимало зусиль, аби в області 
запрацював повноцінний хос-
піс – спеціалізована медична 
установа для догляду за не-
виліковно хворими людьми.  

- На жаль, на прийняття 
цього рішення знадобилося 
довгих сім років. Ще у 2009 ми 
зверталися до тодішньої об-
ласної влади з такими пропо-
зиціями, та розуміння не було 
знайдено. Лише 10 лютого під 
час пленарного засідання дру-
гої сесії обласної ради саме 
наша каденція врешті-решт 
перевела розмови у площи-
ну реальних справ та прийня-
ла таке важливе рішення про 
створення хоспісу на базі Пло-
тичівської протитуберкульоз-
ної лікарні, що у Тернопіль-
ському районі. Впевнений, піс-
ля відповідної реконструкції 
заклад паліативної допомоги 
буде відкрито. Необхідні для 
цього документи облрада за-
твердила. Разом з тим, нам не-
обхідно об’єднати зусилля гро-

мадських організацій, облас-
ної та місцевої влади для ство-
рення сучасної лікарні для на-
дання належної підтримки па-
цієнтам, котрі потребують па-
ліативної та хоспісної допомо-
ги. Вірю, що це буде здійснено 
вже найближчим часом. Адже 
щороку на Тернопільщині ре-
єструється 5-7 тисяч нових ви-
падків захворюваності на он-
копатологію. Із них потребу-
ють паліативної та хоспісної 
допомоги 1,5-2 тисячі осіб.

- Це стосується лише он-
козахворювань. Хоча такі 
послуги необхідні пацієнтам 
і з іншими важкими патоло-
гіями.

- Так. Більше того, це не 
лише медичний напрямок, а й 
психологічний і соціальний. За 
відсутності хоспісів, на жаль, 

сотні пацієнтів в останній ста-
дії онкологічних та багатьох 
хронічних невиліковних за-
хворювань, які потребують 
спеціалізованих послуг, поми-
рають вдома, страждаючи від 
болю, депресії, інших симпто-
мів захворювань, не маючи не-
обхідного знеболення, профе-
сійного догляду, соціальної та 
психологічної підтримки. Та-
кож важко доводиться їх рід-
ним. Звичайно, це неприпусти-
мо. Переконаний, жодна нор-
мальна людина не буде запе-

речувати, що кожен громадя-
нин має право не лише на гід-
не життя, а й на гідний від-
хід із нього. І держава пови-
нна надати йому такі послуги. 
Врешті-решт – це норма циві-
лізованого світу. Таким чином 
у новоствореному хоспісі на-
даватимуть допомогу для мак-
симально можливого змен-
шення болю, фізичних та пси-
хічних страждань, запропону-
ють професійний догляд, пси-
хологічну, соціальну та духо-
вну підтримку пацієнтів і чле-
нів їхніх сімей. Адже завдан-
ня паліативної допомоги - «за-
ховати» біль та інші знесилю-
ючі симптоми, щоб зменши-
ти або повністю «закрити» їх. 
Бо ця спеціалізована медич-
на установа для догляду за не-
виліковно хворими людьми в 
кінці життя несе в собі філосо-
фію, що хоспіс – це не «будинок 
смерті», але «будинок життя». 
Розумію, що один заклад палі-
ативної допомоги на область – 
це крапля в морі. Але це – пер-
ший крок, і ми його здійснили. 
Далі будуть й інші.

Хоспіс – будинок життя
Чи створять його 
нарешті на 
Тернопільщині?

Наша область є серед тих в Україні, де 
важкохворі люди позбавлені паліативної 
допомоги. Хоча мову про це вели десятки років, 

врешті, справа, здається, зрушила з місця. 10 лютого 
сесія обласної ради прийняла рішення про створення 
в області першого хоспісу.

До речі, міститься Плотичівська 
протитуберкульозна лікарня у мальовничому 
куточку Тернопілля, у колишньому 

графському палаці родини Коритовських. 
Довкіл розкинувся старий парк, де росте багато 
реліктових дерев. Тож саме довкілля сприятливе 
для психологічної реабілітації важкохворих людей.
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У Тернополі активно ведуть-
ся роботи з облаштування пло-
щі Героїв Євромайдану, де буде 
встановлено монументальний 
пам’ятник Героям Небесної Со-
тні. Сьогодні кожен тернополя-
нин може пересвідчитися, що бу-
дівельники працюють навіть у 
вихідні дні. Про подробиці бу-
дівництва ми  дізналися у мера 
Тернополя Сергія НАДАЛА.

- Пане Сергію, тож коли 
буде завершено роботи і на 
оновленій площі Героїв Євро-
майдану постане пам’ятник 
Героям Небесної Сотні?

 - На площі Героїв Євромай-
дану роботи ведуться у декіль-
ка змін. Відповідно до плану бу-
дівництва, відкриття оновленої 
площі та пам’ятника Героям Не-
бесної Сотні має відбутися в дру-
гій половині 2016 року. В ідеа-
лі ми хочемо встигнути до Дня 
Незалежності. Хочу підкреслити, 
що будуть завершені всі роботи: і 
щодо реконструкції самої площі, 
і щодо встановлення пам’ятника 
Героям Небесної Сотні.

- Розкажіть, будь-ласка, 
як і ким було прийнято рішен-
ня про реконструкцію та бу-
дівництво пам’ятника?

- На звернення громади Тер-
нополя Майдан мистецтв був 

перейменований на площу Ге-
роїв Євромайдану. Також гро-
мада вирішила встановити там 
пам’ятник Героям Небесної Со-
тні. Тобто, це воля громади міс-
та. Однак, цю ділянку ніхто не 
ремонтував більше 30 років, 
тут знаходилися торгові міс-
ця, інша частина також була у 
занедбаному стані. Тому було 
прийнято рішення перед спо-
рудженням пам’ятника рекон-
струювати площу, адже у тако-
му занедбаному стані її вигляд 
не гідний тих імен, яких ми хо-
чемо вшанувати пам’ятником. 
Архітектори розробили кон-
цепцію, згідно якої у комплексі 
враховано ремонт комунікацій, 
реконструкція дороги та вста-
новлення самого пам’ятника. 
Також розроблено проект під-
земного паркінгу, аби автомо-
білі мали можливість паркува-
тися у центральній частині міс-
та. Зараз всі ці проекти реалізу-
ються. 

- Останнім часом відбува-
ється багато спекуляцій на 
тему, як буде виглядати пло-
ща, навіть говорять, що там 
будуть стояти торгівельні 
кіоски?

- Це брехня. Очевидно, ко-
мусь дуже не хочеться, щоб у 
Тернополі були гідно вшанова-
ні Герої Небесної Сотні. Навпа-
ки, ми очищуємо площу від так 
званих малих архітектурних 
форм. Наведу конкретні при-
клади. Відповідно до рішен-
ня виконкому міської ради на 
площі Героїв Євромайдану вже 
здійснено демонтаж кіоску мо-
більних телефонів; тимчасової 
споруди торгового кіоску з ре-
алізації продовольчих товарів 
(біля тимчасової споруди «Тер-
нопільпреса»), тимчасової спо-
руди торгового кіоску з реалі-
зації не продовольчих товарів 
(білого кольору). Тому можу 
впевнено прозвітувати: на да-
ний час жодних торгових кіос-

ків чи будь-яких інших об’єктів 
тимчасової торгівлі на площі 
Героїв Євромайдану в Тернопо-
лі не встановлено.

Як виглядатиме площа? Це 
буде одна з найкращих площ 
України зі сквером, фонтанами 
та пам’ятником Героям Небес-
ної Сотні. Впевнений, що площа 
Героїв Євромайдану стане ще од-
ним символом Тернополя, де бу-
дуть прогулюватися мешканці 
та гості нашого міста, де батьки 
будуть розповідати дітям, а гіди 
– іноземним туристам про по-
двиг Небесної Сотні та про Рево-
люцію Гідності.

- Однак, реалізація проек-
ту реконструкції площі Геро-
їв Євромайдану затримала-
ся.

- Дійсно, затримки були, 
але не з вини міської влади. 
Деякі проблеми були з об-
ласною владою, а саме з ко-
лишнім в.о. голови Терно-
пільської ОДА Іваном Криса-
ком (тепер заступник голо-
ви ОДА, - Ред.), який блокував 
рішення про дозвіл на рекон-
струкцію, адже частина землі 
на площі належала обласній 
владі. З його боку навіть було 
оголошено службове розслі-
дування щодо «свободівця», 
тодішнього заступника голо-
ви ОДА Леоніда Бицюри, який 
дав відповідний дозвіл. Од-
нак, незважаючи на весь спро-
тив і блокування, роботи ве-
дуться, і в Тернополі буде сто-
яти пам’ятник Героям Небес-
ної Сотні.

- І ще таке, не менш важ-
ливе запитання: чи виста-
чає грошей на реконструк-
цію площі та будівництво 
пам’ятника?

- Лише на спорудження 
пам’ятника Героям Небесної 
Сотні з міського бюджету буде 
виділено 2 мільйони гривень. 
Основу пам’ятника буде виго-
товлено за позабюджетні ко-
шти.  Тому зараз головне – якіс-
но і вчасно виконати всі робо-
ти.

 Віра СОТНИК.

Сергій Надал: «Пам’ятник Героям 
Небесної Сотні на оновленій 
площі Героїв Євромайдану 
буде символом Тернополя»

Незважаючи на активний спротив і блокування, пам’ятник 
Героям Небесної сотні у Тернополі буде стояти на оновленій 
площі Героїв Євромайдану вже у 2016 році. Про це газету 

запевнив міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

«Відкриття оновленої 
площі та пам’ятника 
Героям Небесної 
Сотні має відбутися в 
другій половині 2016 
року, в ідеалі - до Дня 
Незалежності»

«На спорудження 
пам’ятника Героям 
Небесної Сотні та 
реконструкцію площі 
з міського бюджету 
виділено 2 мільйони 
гривень»

Незалежно від цілей 
та маршруту вояжу, 
національний 

оператор поштового 
зв’язку Укрпошта пропонує 
споживачам придбати 
електронний квиток на 
потяг, літак та автобус у 
відділеннях поштового 
зв’язку або онлайн на сайті 
Укрпошти. 

Для клієнтів цей сервіс до-
ступний трьома мовами: ан-
глійською, українською та ро-
сійською. 

 Електронний квиток є по-
вноцінним перевізним доку-
ментом. Завдяки QR-коду, який 
містить електронний посадоч-
ний документ, в електронній 
базі даних зберігається вся не-
обхідна інформація про паса-
жира. Для здійснення посадки 

на потяг або літак пасажиру до-
статньо пред’явити QR-код або 
роздрукований електронний 
квиток та документ, що посвід-
чує особу. 

 Замовлений через Укрпо-
шту електронний квиток з QR-
кодом на потяг чи літак не по-
требує обміну в касах вокзалу 
та є повноцінним перевізним 
документом, який надає паса-
жиру ті самі права, що і його па-
перовий аналог. 

Адміністрація  
ТД УДППЗ «Укрпошта».

У Тернополі зустріли весну на майдані

Відрадно, що кондитерськи-
ми виробами власного вироб-
ництва пригощали тернополян 

й учні професійно-технічних за-
кладів обласного центру. Також 
вони розважали гостей висту-

пами окремих виконавців та ко-
лективів художньої самодіяль-
ності. 

Роль ведучого свята ініціато-
ри довірили Заслуженому артис-
ту України Володимиру Вермін-
ському.

Зібрані під час театралізова-
ної зустрічі весни кошти переда-
ли родині Героя Небесної сотні.

У день Стрітення Господнього  на бульварі Данила 
Галицького поблизу бару-ресторану «На майдані» 
Ліга підприємців «Українська справа», її учасник –

тернопільський ресторатор Ігор Парій та відомий в Україні 
журналіст  Костянтин Грубич  організували справжнє 
гастрономічне  свято для мешканців та гостей нашого міста. 

Замовляйте електронні 
квитки на сайті Укрпошти
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Ні, то не святі горшки ліплять.
То наші парламентарі намага-

ються зліпити із чергового Нічого 
чергове Щось. Конкретно: з коалі-
ції колишньої, яка невдовзі після 
народження впала в кому, зліпити 
хоч сяку-таку нову. Начебто нову…

Для цього депутати, які лише 
три тижні попрацювали після за-
тяжних новорічно-різдвяних вака-
цій, знову взяли «передишку» від 
пленарних засідань. Майже на мі-
сяць. Зрештою, це їм мало поможе. 
І від розпуску парламенту та поза-
чергових виборів навряд чи вря-
тує.

Але перед тим, як почати за-
спокоювати вас, дорогі читачі, що 
нові вибори не такі страшні, як їх 
нам малюють, давайте погляне-
мо на тих, хто може ввійти до но-
вої коаліції. За умови, що її таки 
зліплять. Спільними зусиллями: 
олігархи на кшталт Коломойсько-
го, Ахметова та кума Путіна Мед-
ведчука – з їхніми кланами. Тоб-
то, депутатами, які потрапили під 
купол… ні, не цирку – Верховної  
Ради, за гроші своїх «благодійни-
ків». А тепер відпрацьовують ці 
великі гроші, натискуючи кнопки 
так, як підказують їхні повелителі.

Ой, іще одного олігарха я про-
пустила, на прізвище Порошенко. 
Хоча самого Петра Олексійовича 
в нинішньому парламенті немає. 
Зате є його син Олексій – у блоці 
імені батька. А перед тим був його 
дідусь. Теж Олексій. Отакий сімей-
ний підряд, що почергово – від 
батька до сина і від дідуся до онука 
– передавав з рук у руки один і той 
же виборчий округ на Вінниччині.

Якщо ж я вже згадала про Блок 

«СІМЕЙНІ ПІДРЯДИ» ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
                             або Від перестановки доданків сума не змінюється

Петра Порошенка, то ви знаєте, що 
його фракція у парламенті найчи-
сельніша. Правда, на сьогоднішній 
день вона ще й добряче пошарпа-
на та понадкушувана… Та й бать-
ка свого, себто Петра Олексійови-
ча більше половини  фракціонерів 
або зовсім не слухають, або ж слу-
хають одним вухом. Так що скільки 
«багнетів» із БПП опиниться у но-
вій коаліції – велика загадка.

Втім, не одними олігархами та 
їх підопічними багатий наш парла-
мент. Як, власне, і сімейними під-
рядами. Але вже не цілковито олі-
гархічними – поки що тільки напо-
ловину. Тобто, напіволігархічни-
ми.

Потрібен яскравий приклад? 
Будь ласка, ось вам одіозні бра-

ти Дубневичі, Богдан і Ярослав. 
Львів’яни. Дуже багаті, але поки 
що, принаймні офіційно, не мі-
льярдери. Але що дуже-дуже бага-
ті – незаперечний факт. Як факт і 
те, що беруть їхні мільйони поча-
ток з «Укрзалізниці» епохи Геор-
гія Кирпи. Згодом з’явилися в Дуб-
невичів   неосяжні для ока земель-
ні та мисливські угіддя. Не кажучи 
вже про власні ЗМІ та нерухомість. 
Остання – винятково елітна. І ба-
гато її в Дубневичів. Настільки ба-
гато, що тяжко в це повірити. Але 
від правди діватися нікуди. А вона 
така: у сімейного депутатського 
підряду Дубневичів – 22 житлових 
будинки і 67 квартир.

Саме так: двадцять два будин-
ки і шістдесят сім квартир…

Ідемо далі, до інших напіволі-

гархів з міцними сімейними уза-
ми та депутатськими мандатами. 
Це три рідні брати Балоги – Віктор 
(той самий, про якого Ющенко ка-
зав «Балога – це я!», Іван та Павло. 
Плюс їх двоюрідний брат – Василь 
Петьовка. Так от, ці «сини Закар-
паття» зайняли там чотири окру-
ги із шести.

Правда, перемогли вони там як 
мажоритарними. Хоча планували 
перемогти за списком БПП. Але на 
партійному з’їзді Балог і Петьовку 
розкритикували, висміяли і пока-
зали на двері.

Втім, час іде - образи забува-
ються. Тож шлях до нової коаліції 
досі позафракційній четвірці нині 
відкритий. Втім, якщо її не вдасть-
ся зліпити – теж не біда. До наступ-
ного парламенту, окрім себе са-
мих Балоги цілком можуть привес-
ти ще кількох родичів. І створити 
якщо не власну коаліцію, то фрак-
цію – без проблем.

Чи вступлять до нової коаліції 
Луценки  - Юрій та Ірина? Ну, чоло-
вікові це зробити годилось би, хоч 
як би він не критикував нинішній 
уряд. Адже Юрко, окрім того, що 
очолює фракцію БПП, то ще й ке-
рує (притім – незмінно, бо ніхто 
більше не захотів) вже практично 
неіснуючою  коаліцією. Ну, а куди 
голка – туди й нитка. Тобто, Іри-
на Луценко. Невтомний кнопкона-
тискач і любителька викриваль-
них промов.

Готується, очевидно, до всту-
пу  в нову коаліцію член ще одно-
го сімейного підряду, член БПП 

Владислав Голуб. За сумісництвом 
– зять Сергія Соболєва, вірного со-
ратника Юлії Тимошенко.

Іще про сімейні підряди в пар-
ламенті, яким – заради його збере-
ження – олігархи накажуть ввійти 
до коаліції. Але то вже його, себто 
парламенту, опозиційний сегмент.

Наталія Королевська і Юрій Со-
лод. Чоловік і дружина. Теж люди 
далеко не бідні, напіволігархи. 
Поки що? 

Юлія і Сергій Льовочкіни. Се-
стра і брат. «Сірий кардинал» епо-
хи Януковича, Льовочкін і в ниніш-
ньому парламенті має власну гру-
пу слухняних нардепів.

Ще одні одіозні брати-
депутати – Добкіни  Дмитро  і Ми-
хайло. Останній – давній друг і со-
ратник Геннадія Кернеса. «Гепа і 
Допа» - це про них.

Ну, ще про братів Клюєвих. До-
недавна в парламенті гордовито 
походжав лише один з них, Сергій. 
Андрій давав команди своїм підо-
пічним звіддалік. Тепер же Клю-
євих не видно і не чути: Сергієві 
дали спокійнісінько втекти з Укра-
їни… Так що в новій коаліції його 
точно не буде.

Натомість у повному складі до 
неї готовий  вступити «Народний 
фронт». За умови, що його очіль-
ник Арсеній Петрович залишиться 
прем’єром. А якщо ті, то… Яка така 
коаліція?

Готовий повернутися в коа-
ліційні лави зі своїми неповними 
двома десятками багнетів (точ-
ніше – вил?) Олег Ляшко. Але не 

менш, як на спікерську або хоча б 
віце-прем’єрську посаду…

Чи вистачить цього, аби стара-
нова коаліція здобула друге дихан-
ня? На місяць-два, можливо, ви-
стачить. Або, як іронічно уточнив 
народний депутат Євген Рибчин-
ський, до кінця опалювального се-
зону. 

Що далі? Ні, не кінець світу. 
Далі – позачергові парламентські 
вибори. І не треба нас лякати, що 
для України це величезний тягар, 
величезні витрати і величезні про-
блеми.

Неправда! Цей парламент і цей 
уряд, контрольовані олігархами, 
- набагато більший тягар і наба-
гато більша проблема. Не кажучи 
вже про витрати. Адже нині щодня 
в Україні розкрадається не менше, 
ніж необхідно буде витратити на 
виборчу кампанію. Яка допоможе 
нарешті позбутися корумпованих 
чиновників і депутатів, олігархіч-
них кланів і просто брехунів, попу-
лістів та ледарів.

Іншого виходу, як нові, най-
перше – парламентські вибори, в 
України просто нема. Адже лише 
завдяки їм у нас з’являться і нова 
Верховна Рада, і новий Уряд. Бо ни-
нішнім не довіряють уже понад 70 
відсотків виборців. То про яку нову 
коаліцію у теперішньому парла-
менті може йти мова? Адже облич-
чя в ньому всі знайомі, всім відомі. 
Тож,  як їх не переформатовуй, до-
бра не буде: від перестановки до-
данків сума не зміниться…

Тетяна САВКІВ. 

Нова патрульна поліція 
з’явиться на Тернопільщині в березні

Він повідомив, що на початку березня закінчу-
ють навчання у Львові патрульні поліцейські. Не-
забаром вони нестимуть службу на вулицях Терно-
поля, а також Тернопільського і, можливо, Зборів-
ського районів. 

- Патрульні на перших порах працюватимуть 
разом з групами швидкого реагування, які вже до-
бре себе зарекомендували, - пояснив  Олександр 
Богомол. - Це задля того, аби молоді набиралися 
досвіду.

У поліції також невдовзі запрацює новий центр 
лінії «102». Техніка працюватиме в унісон із спеці-
альною програмою «Цунамі», яка допоможе опе-
ративно інформувати відділи у районах, а згодом 
і патрульних поліцейських.

Розповів Олександр Богомол також про інші 

процеси реформування відомства. Приміром, на 
Тернопіллі, зокрема у таких містечках, як Мику-
линці, Вишнівець, Золотий Потік, уже в найближчі 
два тижні працюватиме пілотний проект так зва-
них поліцейських станцій.  

- У населених пунктах, які розміщені на вели-
ких відстанях від райцентрів, але мають чималу 
кількість населення, будуть створені спеціальні 
дільниці, на яких цілодобово нестимуть службу по-
ліцейські. Це робиться задля ефективного та опе-
ративного реагування на повідомлення про злочи-
ни та інші події.  Згодом цей проект запрацює в ін-
ших містечках краю. Уже маємо підтримку місце-
вих громад для реалізації цього задуму, - зазначив 
Олександр Богомол. 

Аналізуючи криміногенну ситуацію в облас-
ті, керівник поліції зауважив, що є три пріоритет-
них напрямки, над якими зараз посилено працю-
ють правоохоронці. Зокрема, це протидія корупції, 
запобігання вчиненню корисливих злочинів та не-
втішна ситуація з аварійністю на дорогах. 

- З початку цього року нам вдалося не допус-
тити зростання рівня таких злочинів, як  умис-
ні вбивства, грабежі, нанесення тяжких тілесних 
ушкоджень, розбоїв, вимагань, - розповів Бого-
мол. - Однак, на жаль, зросла кількість крадіжок, у 
тому числі з квартир, незаконних заволодінь тран-
спортом, дорожньо-транспортних пригод. Така си-
туація характерна для всіх регіонів держави. Зараз 
докладаємо максимум зусиль, аби, так би мовити, 
збити ріст цих протиправних діянь.

Про це розповів під час прес-конференції начальник 
управління  Національної поліції області Олександр Богомол.

Цілився у пса, а влучив у… дружину

У Заліщицькому районі 
чоловік поранив із 
рушниці дружину, 

відлякуючи пострілами 
бездомного собаку. 

Інцидент стався у селі Ворву-
линці. Чоловік розповідає: за допо-
могою мисливської рушниці він хо-
тів налякати бездомного агресив-
ного собаку. Для цього на власному 
подвір’ї здійснив декілька пострі-
лів. Собака втік неушкодженим, на-
томість поранення отримала дру-

жина чоловіка.
Під час пострілу дріб влучив 

жінці у ногу. Лікарі надали їй до-
помогу та повідомили про подію 
правоохоронців. Власник руш-
ниці надав необхідну докумен-
тацію на зброю. Проте, на нього 
склали адміністративний прото-
кол.

За поранення дружини чолові-
кові загрожує штраф у розмірі від 
п’яти до десяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією зброї та набоїв.

Чоловіки отримали 14 і 
15 років позбавлення 
волі. Таке рішення 

ухвалив місцевий суд.

Тернополяни, перебуваючи в 
РФ, познайомилися з керівниками 
терористичної організації «ДНР» 
та на виконання їхніх завдань вер-
бували найманців для вчинення 
терористичних актів на терито-
рії України. У суді доведено, що об-
винувачені вербували громадян 
України впродовж травня-липня 
2014 року. Вони обіцяли платити  
тисячу доларів за терористичну ді-
яльність, а також страховку в сумі 
20 тисяч доларів у випадку смер-
ті. Гарантували злочинці і додат-
кову грошову винагороду за вбив-
ство військовослужбовців і зни-
щення військової техніки Зброй-
них сил України. 

Підозрювані організовували 

матеріальне забезпечення найман-
ців, а потім направляли їх через Бі-
лорусь у спеціальний табір в росій-
ському Ростові-на-Дону для бойо-
вої підготовки.

Крім того, вони проводили збір 
коштів, військового спорядження, 
засобів зв’язку, медикаментів і про-
дуктів харчування та забезпечува-
ли їх доставку учасникам «ЛНР» та 
«ДНР». Також розпалювали сепа-
ратистські настрої серед населен-
ня різних регіонів України через со-
ціальні мережі, організовували мі-
тинги проти дій органів державної 
влади у різних містах України.

Вироком суду обвинуваче-
них визнано винними у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із сепаратизмом та те-
роризмом. Одного з них засуджено 
до 14 років, а іншого – до 15 років 
позбавлення волі з конфіскацією 
майна кожного.

Двох тернополян засудили  
за вербування у «ДНР» та «ЛНР»
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Раніше школа в Оришківцях була єдиною в 
районі без внутрішніх вбиралень. Тимчасові ту-
алети, збиті з дощок, містились перед будівлею 
навчального закладу. Також не було їдальні. Учні 
1-4 класів харчувалися в дитячому садку. Решта 
учнів взагалі не мали такої можливості. 

Ремонт у школі здійснили за кошти Держав-
ного фонду регіонального розвитку – 4728,44 
тисяч гривень і місцевого бюджету – 513,16 ти-
сяч. Тут прибудували спортзал і їдальню, приве-
ли до ладу приміщення, підвели воду, облашту-
вали каналізацію і пожежний резервуар, біоло-
гічні очисні споруди, збудували паливну.

– Для нас дуже важливо, щоб у навчальних 
закладах для дітей було створено належні умо-
ви, – сказав під час відкриття оновленої школи 
голова облдержадміністрації Степан Барна. – 
Відтепер учні можуть займатися спортом, харчу-
ватися у шкільній їдальні. 

Сьогодні в Оришківцях зареєстровано 1606 
осіб, а в сусідніх селах Майдан і Вигода – 627. 
Введення в експлуатацію прибудови школи по-
кращило санітарні умови навчання дітей, а та-
кож створило додаткові робочі місця.

Степан Барна наголосив, що завдяки ко-

штам з Державного фонду регіонального розви-
тку, а це 98 мільйонів, у 2015 році вдалося реалі-
зувати понад 40 проектів.

– Це спільна робота влади області, району, 
депутатів, – зауважив голова ОДА. – Ми й надалі 
працюватимемо над покращенням інфраструк-
тури закладів освіти області. Сподіваюся, такий 
формат співпраці дозволить нам зробити ще ба-
гато для нашого краю.

Так сталося з ділянкою 
під вікнами будинку на 
проспекті Бандери, 47. 

Не встигли й оком мигнути 
мешканці багатоповерхівки, 
як суборендар залив бетоном 
газон. На його місці тепер 
планують звести магазин та 
зупинку.

Ранок 18 лютого почався з теле-
фонного дзвінка: «Приїхали з лопа-
тами, розкопують, виходьте!». Ви-
глянула на балкон. Добре, що взя-
ла фотоапарат, бо якраз голову бу-
динкового комітету Миколу Діду-
ника, вже немолодого чоловіка, не-
відомі мужчини штовхнули та ки-
нули на газон. 

Пан Микола пояснює: він хотів 
завадити будівельникам, але нові 
суборендарі підготувались – на-
йняли професійних охоронців з фір-
ми «Максима», судячи з написів на 
авто, яким вони приїхали. Охорон-
ці відпрацьовували свої гроші аж до 
вечора, коли врешті з’явилася бето-
номішалка, пошкодила асфальтне 
покриття на тротуарі, зламала поса-

джені людьми дерева і залила газон 
бетоном. 

Мешканці дому пробували пе-
реконати Віталія Черненка, одно-
го з суборендарів ділянки, не забу-
довувати зелений острівець. Не обі-
йшлося без сварки. Згодом на міс-
ці конфлікту з’явилися так звані ті-
тушки – кілька агресивно налашто-
ваних жінок і чоловіків, які відсто-
ювали будівництво. Вони розпові-
дали, що, начебто, живуть у сусід-
ньому домі на Польового, 2а, але ні 
імен, ні прізвищ називати не хотіли. 
У той же час, незнайомці з лайкою і 
на підвищених тонах виступали на 
підтримку суборендарів.

- Ось уже два місяці, як отримав 
документи на цю ділянку, - запев-
нив суборендар Віталій Черненко 
журналістів. - Тут буде тролейбусна 
зупинка та магазин. Ось витяг, дого-
вір суборенди, договір з будівель-

ною фірмою і договір про охорону з 
фірмою «Максима». Я не розумію, в 
чому проблема. Що я порушую? Тут 
навіть нема теми для розмови. Я не 
порушив ні одного закону, ні однієї 
постанови. 

Як прокоментувала юрист Оле-
на Степанова, яка взялась відстою-
вати інтереси мешканців будинку, 
ділянка перед житловим будинком 
на Бандери є газоном. А відповід-
но до Закону України «Про морато-
рій на зміну цільового призначен-
ня окремих земельних ділянок ре-
креаційного призначення в містах 
та інших населених пунктах» за-
боронено змінювати цільове при-
значення таких зелених зон і наса-
джень. 

– Однак, у 2013 році в акті 
прийому-передачі цієї ділянки було 
вказано, що це замощена територія. 
А це не відповідає дійсності. Також 

у схемі, яка є невід’ємною частиною 
паспорту прив’язки,  відсутні позна-
чення червоних ліній, ліній регулю-
вання забудови, місця підключення 
до інженерних мереж. Маю надію, 
що правоохоронні органи нададуть 
відповідну оцінку цій інформації, – 
розповіла Олена Степанова. 

За словами юриста, на початок 
робіт жодних документів і дозво-
лів на зняття верхнього шару ґрун-
ту суборендарі не надали. 

– Станом на 18 лютого цього 
року суборендарями ділянки є Чер-
ненко Віталій Валерійович та Бігу-
няк Мирон Степанович, – розповіла 
Олена Степанова. – Слід зазначити, 
що ні Черненко Віталій Валерійо-
вич, ні Бігуняк Мирон Степанович 
як суб’єкти підприємницької діяль-
ності, згідно з даними ЄДРЮОФОП, 
не зареєстровані.

Юрист підготувала відповідну 

заяву щодо суперечливої ситуації 
й подала її на ім’я начальника Тер-
нопільського відділу поліції. Від-
так, відомості про ознаки злочину 
як з боку відділу технічного нагля-
ду Тернопільської міськради, так і з 
боку осіб, які намагаються розміс-
тити тимчасову споруду із влашту-
ванням фундаменту на зеленому 
газоні, повинні внести до реєстру 
досудових розслідувань. 

Хоч зараз газон уже частково за-
бетонували, мешканці будинку про-
довжують боротися за зелений ост-
рівець під своїми вікнами. Врешті, 
навіть якщо магазин побудують, 
бойкот гривнею ще ніхто не відмі-
няв. Люди жартують: мовляв, буде-
мо мати забетонований танцмай-
данчик. Було би смішно, якби не 
було так сумно, бо такими темпами 
скоро забетонують усе місто.

Катерина НОВІЦЬКА.

Замість газону – бетон: 
клапоть за клаптем у тернополян забирають зелені зони

Для сільських дітлахів 
відремонтували школу

У селі Оришківці Гусятинського району урочисто 
відкрили відремонтовану загальноосвітню школу 
І-ІІ ступенів. Школа ця – одна з найстаріших в 

районі. Приміщенню вже 109 років. Окрім того, вона 
найбільша за кількістю учнів серед таких шкіл. Тут 
навчається 151 дитина з трьох сіл. 

Що не так у файному місті?
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Канада хоче скасувати візи 
для України

З огляду на значний внесок українців 
у становлення Канади та активні дво-
сторонні відносини між Києвом і Отта-
вою, візові вимоги для короткостроко-
вих подорожей слід полегшити. Про це 
повідомив депутат федерального пар-
ламенту Канади Джеймс Безан, передає 
«Укрінформ». «Скасування візових ви-
мог для короткострокових поїздок укра-
їнців полегшить пересування громадян 
між нашими країнами. І принесе значні 
інвестиції та поліпшить обмін знання-
ми між Канадою і Україною», - йдеться 
у повідомленні. На думку депутата, ни-
нішня канадська візова політика не до-
зволяє у повній мірі реалізувати потен-
ціал зони вільної торгівлі між Україною 
та Канадою. «Діючі канадські візові ви-
моги обмежують можливості україн-
ського бізнесу інвестувати в Канаду, за-
важають обміну знаннями та професій-
ним візитам, підриваючи таким чином 
мету ЗВТ», - зазначив депутат.

Скільки важить  
мільйон доларів?

Екс-міністр фінансів США Лоуренс 
Саммерс закликав владу припинити ви-
пуск банкнот номіналом $50 і $100, пові-
домляє новинний ресурс «ej.by». За його 
словами, виведення з обігу великих ку-
пюр істотно знизить рівень корупції та 
правопорушень в країні. Крім того, Сам-
мерс розповів, що великі банкноти час-
то використовують для контрабанди. 
Наприклад, $1 мільйон у купюрах по $50 
важить трохи більше кілограма, а в ку-
пюрах по $20 - понад 22 кілограми. І хоча 
Саммерс визнає, що наразі не варто го-
ворити про повне вилучення згаданих 
купюр із грошового обігу, проте, навіть 
припинення випуску нових банкнот іс-
тотно поліпшило б ситуацію в країні. До 
слова, з подібною ініціативою у США ра-
ніше виступали й інші політики. 

У Варшаві може з’явитися 
вулиця Героїв Майдану

У мерії Варшави зареєстрували пе-
тицію про перейменування частини ву-
лиці Шпацерової на Героїв Майдану, щоб 
увічнити пам’ять загиблих на Майдані у 
Києві. Про це повідомляє «Газета вибор-
ча». Згідно з пропозицією, вулиця Геро-
їв Майдану повинна з’явитися у столи-
ці Польщі між вулицями Клоновій і Го-
ворка, яка прилягає до скверу Шевчен-
ка. Під петицією підписалися понад 200 
осіб. Місце, де ініціатори пропонують 
перейменувати вулицю, не випадкове. 
Саме у сквері Тараса Шевченка відбува-
лися або брали початок більшість акцій 
солідарності та підтримки жителів Вар-
шави з українцями на Майдані.

Син автора «кровосісь»  
продає маєтки в Австрії.  
За зниженою вартістю

Син екс-прем’єра Миколи Азаро-
ва продає свій маєток в Австрії. Віден-
ський будинок на 10 кімнат загальною 
площею 700 квадратних метрів Олек-
сій Азаров оцінив майже у п’ять мільйо-
нів євро, інформує ТСН. Як повідомив ав-
стрійський журналіст Хервіґ Хьоллер, 
майно в елітному районі Штрельгассе 
на продаж виставила компанія «L.A.D.A. 
Holding Anstalt», яка належить Азарову-
молодшому. Торік восени син екс-
прем’єра виставив за 900 тисяч євро ще 
один свій австрійський маєток у містеч-
ку Маріацелль. Але не зміг продати, тому 
знизив ціну до 750 тисяч євро. Варто на-
гадати, навесні 2014 року всю австрій-
ську нерухомість Азарова-молодшого 
місцевий суд заарештував, але в березні 

2015-го санкції було знято. Торік один із 
українських депутатів заявив, що близь-
кі родичі прем’єра-втікача живуть в Ав-
стрії за паспортами громадян Росії.

Британки роблять капітал 
з… повітря

Заробляти гроші з повітря у прямо-
му сенсі навчилися британки Мелані і 
Франческа де Вотс, повідомляють іно-
ЗМІ. Жінки виходять у поле в різних час-
тинах країни і збирають там «урожай» 
повітря та пакують його в банки. Ка-
жуть, «товар» поліпшує здоров’я і дарує 
бадьорість. У Британії з ініціативи жар-
тують. Утім, підприємливі сестри зна-
йшли покупців у Китаї, де щороку за-
бруднене повітря стає причиною смер-
ті для півтора мільйона жителів. За одну 
цілющу баночку просять 115 доларів. 

У ЄС приникли майже п’ять 
тисяч терористів 

Європа зіткнулася з найвищим рівнем 
терористичної загрози за останнє десяти-
ліття, на її території знаходиться від трьох 
до п’яти тисяч терористів, які пройшли 
підготовку в таборах «Ісламської держа-
ви». Про це заявив директор «Europol» 
Роб Уейнрайт, повідомляє французький 
телеканал «France Info». За словами Уей-
нрайта, така кількість терористів пови-
нна змусити європейські держави повер-
нутися «обличчям до будь-яких нових 
проблем», особливо у зв’язку з тим, що ці 
терористи представляються біженцями. 
«Ми можемо очікувати, що ІДІЛ та інші 
релігійні угруповання готують теракти 
десь на території Європи, аби спричини-
ти багато жертв серед цивільного насе-
лення», - підкреслив Уейнрайт. І додав: те-
ракт можуть здійснити як групи терорис-
тів, так і одинаки-вбивці.

4-річна дитина отримала  
довічне ув’язнення

Чотирирічний житель Єгипту Ахмед 
Мансур Карні отримав страшний вер-
дикт - довічне ув’язнення. Хлопчика за-
судили за вісім спроб убивства, пошко-
дження держмайна, загрози військо-
вим і поліцейським, а також за ванда-
лізм. Адвокати дитини шоковані. На 
їхню думку, суддя, який виніс вердикт, 
не читав матеріалів справи, повідомляє 
«Mirror». «У слідства був сертифікат про 
народження хлопчика. Проте, вони пере-
дали справу далі ланцюжком до військо-
вого суду. Ті додали дитину до списку 
обвинувачених. Хлопчик не прийшов на 
засідання і його засудили до довічного 
ув’язнення заочно», - заявив адвокат ди-
тини. Юрист вважає, що влада переплу-
тала маленького Ахмеда Мансура Карні 
з його старшим родичем-тезкою.

Крах Шенгену оцінили  
більше, ніж у трильйон євро 

Крах Шенгену може коштувати Єв-
росоюзу до 1,4 трильйона євро протя-
гом наступного десятиліття. Про це свід-
чать результати дослідження німецького 
Фонду Бертельсмана, передає «Reuters». 
Поновлення контролю на кордонах може 
призвести до зростання імпортних цін на 
три відсотки, що коштуватиме економі-
ці Німеччини, приміром, до 235 мільяр-
дів євро у період з 2016 по 2025 рік, а для 
економіки Франції - майже 244 мільяр-
ди. Якщо навіть ціни на імпортні това-
ри зростуть на один відсоток, то це обі-
йдеться ЄС приблизно у 470 мільярдів 
євро протягом наступного десятиліття.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Цей рік стане вирішальним: 
або хаос, або європейське 

майбутнє 
Директор Центру перспектив Східної 

Європи у Вашингтоні Микола Воробйов 
вважає, що Україна має останній шанс для 
того, аби побороти корупцію. Свій про-
гноз експерт озвучив у відеозверненні до 
річниці розстрілів на Майдані, повідомляє 
«Телеканал новин 24». За словами Вороб-
йова, Захід продовжує відстоювати інтер-
еси України, але цей рік стане вирішаль-
ним для української влади. Він закликав 
владоможців - від місцевих рад - до парла-
менту і адміністрації президента задума-
тись і почати приймати серйозні рішення 
на користь держави. Найперше, слід звер-
нути увагу на боротьбу з корупцією. «Це 
наш останній шанс. Цей рік буде визна-
чальним. Або країна скочується до повно-
го хаосу, або у нас є шанс на європейське 
майбутнє і нормальний розвиток, - засте-
рігає експерт. - Зараз останнє слово за по-
літиками. Якщо вони не розуміють нор-
мальної мови, думаю, незабаром з ними 
будуть спілкуватися мовою санкцій проти 
чиновників, замішаних у корупції».
Де вчаться діти політиків? 

Політики вважають, що навчання їх-
ніх дітей - найкраща інвестиція, тому оби-
рають дорогі коледжі та університети. Ви-
дання «JS» з’ясувало, де навчаються діти 
перших осіб країни. Дівчата-двійнята 
Женя і Саша та молодший син Михайло 
президента Петра Порошенка - учні сто-
личного ліцею № 77. І також міжнарод-
ної школи-пансіонату «Конкорд-коледж» 
у місті Шрусбері, яка славиться підготов-
кою іноземних студентів до вступу в бри-
танські вузи. Старший син Олексій, перед 
тим, як стати нардепом, вчився у Лондон-
ській школі економіки і політичних наук 
та у міжнародній бізнес-школі Франції. 
Донька глави АП Бориса Ложкіна Настя на-
вчалася у приватній школі в Британії, зго-
дом вступила в UCL - один із кращих вузів 
Англії. Донька нардепа і доктора медичних 
наук Ольги Богомолець Катерина була сту-
денткою Університету Земельвейса - одно-
го з найстаріших медвузів Угорщини. Діти 
мера Києва Віталія Кличка Єгор-Даніель, 
Максим і Єлизавета-Вікторія вчаться у 
Міжнародній школі Гамбурга. Кличко має 
приватний будинок в Німеччині, де, фак-
тично, живуть його сини, донька і дружи-
на. Донька міністра освіти і науки Сергія 
Квіта Анна навчалася в німецькому уні-
верситеті Касселя, отримала ступінь магі-
стра «Глобальної політичної економіки». 
На їжу - майже півзарплати

Українці витрачають на харчування 
все більше грошей. На їжу в середньому 
йде 42 відсотки зарплати. Про це свід-
чать дані Держкомстату. За три останні 
роки українці почали купувати дешеву 
продукцію: хліб, крупи, макарони. Істот-
но скоротилося вживання м’яса і риби. 
Зменшилися видатки й на обслугову-
вання автомобілів. Підвищення акцизів 
спровокувало великі витрати на паливо.

Місцеві бюджети  
отримають 1,9 мільярда  

на проїзд пільговиків
Верховна Рада передбачила 

1917833200 гривень на компенсації 
пільгового проїзду окремих категорій 

громадян у нинішньому році, повідомля-
ють «Українські новини». Кошти пере-
розподілили за рахунок грошей, перед-
бачених у держбюджеті-2016 на субвен-
ції місцевим бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовід-
ведення, квартплати (утримання будин-
ків і споруд та прибудинкових терито-
рій), вивезення побутового сміття та рід-
ких нечистот.

Заробітчани дають  
більше грошей,  

ніж міжнародні донори
Обсяг коштів, які українські мігранти 

переказують додому, перевищує всі ін-
вестиції іноземних компаній і допомогу 
міжнародних донорів разом узятих. Про 
це повідомляє «Радіо Свобода» з поси-
ланням на дослідження Міжнародної ор-
ганізації з міграції. Зокрема, українські 
трудові мігранти перерахували $2,8 мі-
льярда у 2014 році як формальними, так 
і неформальними каналами. Додаткові 
$100 мільйонів надійшли в Україну у на-
туральній формі (продукти, речі, техні-
ка тощо). Дослідження також засвідчило, 
що кожен п’ятий мігрант готовий інвес-
тувати у продуктивну діяльність у сво-
їй місцевій громаді. Найбільш привабли-
ві сфери для інвестицій - будівництво, 
туризм, роздрібна торгівля. Основною 
країною заробітку для українців зали-
шилася Росія - там працюють 30 відсо-
тків заробітчан. Для довгострокових по-
їздок працівники обирають Польщу, Че-
хію, Італію. Слід зазначити, що в першо-
му півріччі 2015 року в Україну було пе-
реказано $1,173 мільярда.

Ющенка запропонували  
на пост глави Нацбанку
На сайті президента з’явилася елек-

тронна петиція з проханням призначи-
ти третього президента Віктора Ющен-
ка главою Національного банку. Петиція 
була зареєстрована 19 лютого. Її підтри-
мала прес-секретар Ющенка Ірина Ван-
никова, опублікувавши на своїй сторін-
ці у «Facebook» відповідне посилання. 
«Віктор Ющенко з 1993 по 1999 рік вже 
очолював український Нацбанк… У 1997 
році Ющенко увійшов до шістки найкра-
щих банкірів світу, за версією впливово-
го фінансового журналу «Global Finance». 
З огляду на досвід і знання, він здатний 
поліпшити економіку України і посилити 
національну валюту», - переконує автор 
петиції Дмитро Тисько.

Лютневі платіжки за газ 
стануть «важчими» вдвічі

Для тих, у кого вдома стоять газові 
плити і колонки, однак. при цьому немає 
лічильників обліку витрати палива - не-
втішна новина: Вищий адмінсуд визнав 
незаконним і скасував постанову Каб-
міну №237 від 29 квітня 2015 року про 
зменшення вдвічі норм споживання газу 
без лічильників. Про це повідомляє «Сьо-
годні». Своє рішення суд мотивував тим, 
що норми занижені й ті, у кого стоять 
прилади обліку, фактично, платять біль-
ше, ніж ті, у кого їх немає, хоча повинно 
бути навпаки. Рішення суду набуло чин-
ності й оскарженню не підлягає. За сло-
вами директора енергопрограм Центру 
світової економіки і міжнародних відно-
син НАНУ Валентина Землянського, це 
означає, що лютневі платіжки стануть 
«важчими» вдвічі. Чи доведеться людям 
оплачувати борги, які не з їхньої вини 
накопичилися з травня 2015 року по сі-
чень 2016-го - поки неясно. Незрозумі-
ло й те, якщо споживачі не будуть пла-
тити, то хто компенсує за незаконне, як 
виявилося, рішення уряду, якщо не кін-
цевий споживач. А борг сягнув майже 5,5 
мільярда гривень. 

Україна Світ
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Струни серця

*     *     *
Серед запаху рути, і м’яти, 

й любистку
Ніжна мами рука гойдає 

колиску, 
В ній посапує тихо 

маленьке дитя,
І не знає матуся, що, 

може, життя
Їй подякує через століття 

й віки
За досягнення сина, 

таланти доньки.
Може, діти її будуть 

люди відомі
Для усього суспільства 

особи вагомі.
Хто ж бо знає, яка то чекає 

їх доля –
Тих малих немовлят… 

Якби мамина воля,
Прихилила б їм небо, 

відібрала б всі болі,
Сподіваючись їм найгарнішої 

долі.
Ну, а поки що зорі заглядають 

в віконце, 
Де матусина усмішка сяє, 

мов сонце,
І рука її ніжно колише дитину,
А, можливо, і Всесвіт – 

щомиті, щоднини…
*     *     *

На холодних мольбертах вікон
Невідомий художник 

малює пейзажі.
Їх ніхто не відправить 

на аукціон
І не виставить на розпродажі.
Він невидимим пензлем 

торкнеться шибок,
Мов готуючи фон для картини,
А тоді непомітний для 

ока ривок
За короткі секунди й хвилини…
На прозорих мольбертах 

казковий парад
Кришталевих таємних 

пейзажів,
У них затишок щастя 

і вихор незгод, 
І химерні набори колажів.
Так й на наших сердечних 

мольбертах життя
Відображує смутки і болі.
І нещадно малює картини 

буття
Невблаганними пензлями долі
В цих картинах безмежний 

із сліз океан,
Тиха радість і туга 

від втрати,
А тому й найбагатший 

у Всесвіті пан
Їх не може для себе придбати.
Бо картини сердечні, 

як пейзажі на склі –
Не продати і не передати.
Для художниці Долі 

в своєму житті
Кожен власний мольберт 

мусить мати.
Оксана ҐУДЗЬ.

Сокровенне

№8 (140) / 24 лютого-29 лютого 2016 р.

«Чула, що у тебе троє ону-
ків?» – запитує мене Ірина, моя 
давня знайома, з якою ми дав-
но не бачилися і ось так неспо-
дівано зустрілися нині на тер-
нопільському ринку.

Обидві тішимося зустріччю. 
Я охоче розповідаю, що мої со-
нечка – Арсенко і Максимко – 
дуже збитошні і спритні, а кві-
точка Веронічка уже гарно роз-
мовляє у свої два рочки. 

«Ой, не кажи, онуки – це і 
радість, і проблеми! - підби-
ває підсумок Ірина. – Це я точ-
но знаю. Мої донька із зятем в 
Італії на заробітках, тож дово-
диться мені разом із онуком 
Сергійком здобувати ази нау-
ки».

Врешті, прибігла на ринок 
Ірина під час обідньої перерви, 
щоб придбати усе необхідне 
для уроку трудового навчання. 
«Назавтра маємо «корабель» 
виготовити, то вже гризу собі 
голову, як і з чого його змай-
струвати? Чесно кажучи, як на-
мотаюся на роботі – вдома руки 
уже ні до чого не складаються», 
- бідкається жінка.

Ірина провела мене на авто-
вокзал. Ми обмінялися мобіль-
ними номерами і я сіла в авто-
бус. Він намотував на колеса 

кілометри, а мої думки мимо-
волі поверталися у дитинство, 
кінець шістдесятих минулого 
століття, коли я навчалася у Ко-
зівській середній школі номер 
два. Моєю першою вчителькою 
була Галина Яківна Космацька. 
Це була воістину вчителька від 
Бога! Розсудлива, надзвичайно 
терпляча, справедлива, вона, 
неначе випромінювала довко-
ла себе тепло.

Була дуже вродлива, гла-
денько зачесана, із ясною щи-
рою усмішкою у карих очах. Не 
було у нашої учительки «лю-
бимчиків», до всіх учнів ста-
вилася з повагою. Якось Гали-
на Яківна завдала нам домаш-
ній урок з трудового навчання 
– виготовити годинника. Яка ж 
то була для мене клопітка робо-
та! Інші уроки я виконала швид-
ко, бо ж була відмінницею, а от 
із горезвісним годинником про-
мучилася увесь вечір!

Від горнятка відмалювала 
на картоні коло, старанно вирі-
зала «циферблат», та все-таки 
сліди ножиців були помітні. 
Зеленим олівцем намалювала 
рисочки-хвилини, стрілки зро-
била із сірників, які прикріпила 
маленьким цвяшком, щоб лег-
ко бігали на картоні. Внизу на 

«циферблаті» друкованими лі-
терами вивела «Слава» - марку 
годинникового заводу. Здаєть-
ся, готово! Мій годинник зда-
вався мені гарнішим навіть від 
того, що висів на стіні над моїм 
ліжком. Мама, прийшовши піз-
но увечері з роботи, похвалила 
мене, і я, щаслива, лягла спати.

 Яким же було моє розчару-
вання, коли наступного дня я 
угледіла на партах годинники 
інших дітей, розмальовані ак-
вареллю з кремлівськими ку-
рантами, зозулями – один кра-
сивіший іншого. Неймовірний 
жаль стиснув моє маленьке 
серце! Звісно, свого годинника 
я не показала нікому.

Галина Яківна проходила 
між рядами парт, уважно роз-
глядаючи роботи. «Ти викона-
ла домашнє завдання, Марій-
ко?» - спитала. Очі усього класу 
прострелювали мене, і я не зна-
ла, куди маю подітися від соро-
му, що сказати? Тому і відповіла 
перше, що спала на думку: «Ви-
бачте, у мене сильно болів зуб». 
Клас вибухнув реготом. Я ж зі-
щулилася, як полохлива пташ-
ка, і заплакала. Та мій сусід по 
парті Славчик Юрків враз помі-
тив годинника у кишені мого 
портфеля і подав учительці. 

Олена та Віктор уже рік на-
солоджувалися подружнім жит-
тям. Обоє влаштувалися працю-
вати у солідні компанії, винайма-
ли квартиру і мріяли про влас-
ну. Дітей народжувати не поспі-
шали, бо міркували так: ще мо-
лоді, трохи зароблять, візьмуть 
кредит, придбають житло, та й 
кар’єра піде вгору, а вже тоді… 

Але Божі плани дуже часто не 
співпадають з тим, про що мріє-
мо. Так сталося і в їхньому житті. 

Якось на роботі Віктору ста-
ло погано. Після обстеження та 
аналізів вирок лікарів був не-
втішним - у чоловіка онкозахво-
рювання, необхідна операція за 
кордоном. Сума, яку озвучили 
подружжю, лякала. Навіть при 
допомозі родичів і кредитів не 
зберуть на операцію.

Олена згадала про свою дав-
ню подругу. У школі вони дуже 
товаришували. Ліля вийшла за-
між, часто виїздила з чоловіком 
за кордон, тож бачилися рідко. 

Зустрілися у затишному кафе. 
Олена розповідала про своє горе, 
подруга втішала. Коли прощали-
ся, Ліля обіцяла подумати й до-
помогти. Олена чекала дзвінка, 
як порятунку. Через кілька днів 
подруга зателефонувала:

- Я допоможу тобі, але за од-
нієї умови. Треба зустрітися.

Те, що запропонувала Ліля, 
ошелешило Олену. У голові не 
вкладалася така пропозиція, але 
як бути, де взяти грошей? Жін-
ка обіцяла подумати і повідоми-
ти про своє рішення.

Увечері розпочала важку 
розмову з чоловіком.

- Вітю, я вже все вирішила, 
потрібне тільки твоє слово. Ліля 
з чоловіком оплатять операцію, 
але… - важкий і болючий клубок 
підкотився до горла.

- Що, Оленко, кажи? 
- Вони хочуть, щоб я стала су-

рогатною матір’ю. Ліля не може 
народити.

- Як? Навіть не 
думай про таке!

- Але, Вітю, це 
єдиний вихід. У нас ще будуть 
діти, а без тебе мені життя не 
потрібне, та й Ліля дбатиме про 
маля, вона хороша.

Після вагань, суперечок і без-
сонних ночей, сім’я погодила-
ся на пропозицію, тим паче, що 
більше не можна було зволікати 
з лікуванням недуги.

Віктора прооперували у за-
кордонній клініці. Після реабілі-
таційного періоду він повернув-
ся додому. В Олени вже помітно 
округлився живіт. Чоловік став 
сам не свій. Нервував, усе часті-
ше зачинявся в кімнаті.

- Неправильно це, Оленко, 
покарає нас за таке Бог.

- Вітю, головне, що з тобою 
все гаразд, ми ж не в дитячий бу-
динок віддамо донечку, а в на-
дійні руки, - відверталася до ві-
кна, бо в самої сльози наверта-
лися на очі. 

Олена й сама не знала, як ві-
дірве від себе маля, яке за ці мі-
сяці стало частинкою її самої…

На жаль, найскладніші ви-
пробування були попереду. Опе-
рація Віктору не допомогла. Хво-
роба повернулася, і за два міся-
ці чоловіка не стало. Олена на-
роджувала важко - далося взна-
ки пережите.

Під пологовим будинком її 
чекали Ліля з чоловіком. Олена 
вийшла на вулицю з тендітним 
рожевим згорточком і з усіх сил 
притиснула до себе донечку.

- Лілю, благаю, не забирай її 
в мене. Як я тепер? Я ж зовсім 
сама. Не переживу. Ти ж знаєш, 
що Віктора більше немає.

- Співчуваю тобі, Оленко, але 

й ти нас зрозумій. Ми жили очі-
куванням цього дня, і гроші тобі 
заплатили.

- Я все поверну, обіцяю.
- Не сміши, коли ти заробиш 

таку суму? Не випробовуй ні 
себе, ні нас, давай дівчинку.

Далі усе пам’ятає, як у тума-
ні. Відтоді не жила - існувала. Хо-
дила неподалік Лілиного будин-
ку, аби хоч краєм ока побачити, 
як парком котиться візочок, а 
там - її доня…

Минуло два роки, а біль не 
вщухав. Часто снився Віктор і 
нагадував: «Таки покарав Бог, 
я ж казав, Оленко».

Однієї ночі він прийшов 
у сон особливо сумний і тихо 
вимовив: «Біда, Оленко, ой, 
біда! Але донечка повернеться 
до тебе. Наберися терпіння».

А зранку прийшла три-
вожна звістка. Ліля з чолові-
ком загинули, і тепер маленьку 
Лізочку віддають у дитбудинок. 
Олена розуміла: це шанс забра-
ти дитя. Але як? Сама написала 
відмову. Ні житла власного не-
має, ні сім’ї.

Ніби збожеволіла. Думала 
тільки про Лізочку. Залишила 
престижну роботу і влаштувала-
ся на роботу у дитбудинок, щоб 
бути поряд. Днювала й ночувала 
біля дитини і тішила себе мар-
ними надіями.

А потім… Лізочку удочерили. 
Як не просила дати адресу сім’ї - 
чула різку відмову. Життя знову 
втратило зміст. Блукала вулиця-
ми міста, знесилена, опустилася 
на лавку і втратила свідомість.

Коли отямилася, незнайо-
мий чоловік схилився над нею.

- Не хвилюйтеся, я лікар, за-
раз приїде «швидка».

- Не треба… я не хочу жити.
- Ніколи так не кажіть. 
- Вам не зрозуміти…
- Не знаю, що у вас сталося, 

але, повірте, я теж опустив руки, 
коли дружина померла при по-
логах. Але потім зрозумів, що 
треба жити для нього, - ніжно 
кивнув у бік маленького хлоп-
чика, який мирно посапував у 
візочку. - Тепер розриваюся між 

ним і роботою, трохи мама допо-
магає.

- Ви щасливі, бо маєте кого 
любити, про кого турбуватися.

- Ось вам мій номер. Одужуй-
те і телефонуйте. Бачу, ви люди-
на гарна і могли б допомагати 
мені з сином. Я вам заплачу.

Не відповіла нічого, але папі-
рець з номером заховала у сумку.

Олена таки наважилася опі-
куватися чужим хлопчиком. 
Хоча, Сергійко став для неї рід-
ним. Сином. А його батько - до-
брим, люблячим чоловіком. 
Присвятила себе новій сім’ї. Але 
щовечора, коли лягала спати, 
молила Бога про Лізочку…

- Мамо, тату, завтра у нас бу-
дуть гості. Не хвилюйтеся, хочу 
вас познайомити зі своєю дівчи-
ною, - заявив якось Сергій.

Чекали з хвилюванням, і 

коли до квартири увійшла світ-
ловолоса красуня, в Олени щось 
перевернулося в душі. Жінка не 
могла зрозуміти, що з нею від-
бувається, хотілося плакати і 
міцно-міцно притиснути це го-
лубооке дівча до себе.

- Знайомтеся, це моя Ліза, - від-
рекомендував наречену Сергій.

В очах потемніло. «Невже? 
Боже, Ліза! Та ні, скільки ж ді-
вчат з таким іменем. Так не може 
співпасти».

Запросила усіх до столу. Ді-
вчина виявилася вихованою і 
приємною. Олена таки не витри-
мала і запитала: 

- Лізо, а ти звідки, хто твої 
батьки?

- Ми живемо у цьому ж 
місті, а батьки мої - дуже гар-
ні люди, хоча й не рідні. Коли 
я була маленькою, мої справ-
жні мама й тато загинули. Я 
трохи була в дитбудинку, по-
тім мене удочерили. 

Сумнівів не було, пе-
ред Оленою сиділа Ліза, її 
донька. Боже, як хотілося 
розповісти правду. Та ро-
зум і материнське серце 
підказували інше - просто 

люби. Встала і пригорнула до 
себе Лізу.

- Доню, ходи зі мною на кух-
ню, допоможеш зробити чай.

- Ось і добре, невістка припа-
ла нашій мамі до душі, - усміх-
нувся батько.

Відгуляли весілля. Невдовзі 
молодята подарували бабусям 
і дідусям онука. Назвали Вікто-
ром - так просила Олена. Бага-
то разів материнське серце по-
ривалося розповісти Лізі прав-
ду. Проте розум зупиняв: «На-
віщо?». А й справді, Ліза й так 
кличе її мамою. Олена має шанс 
бути поруч, любити доньку і 
внука. 

Після народження онука їй 
приснився Віктор. Усміхнувся і 
мовив: «А що я казав - поверну-
лася до тебе донечка…»

Алла ОМЕЛЬЧУК. 

“ “...Багато разів 
материнське серце 
поривалося розповісти 
Лізі правду. Проте розум 
зупиняв: «Навіщо?». А 
й справді, Ліза й так 
кличе її мамою...

Годинник Уроки 
життя

Тільки 
насіння…

Якось одній жінці при-
снився сон, що зайшла вона 
в крамницю, де за прилавком 
стояв Господь Бог .

- А що у Тебе можна купи-
ти? - запитала жінка.

- У мене можна купити 
все, - пролунала відповідь.

- У такому разі дай мені, 
будь ласка, здоров’я, щастя, 
любові, успіху і багато гро-
шей.

Бог доброзичливо посміх-
нувся і пішов у підсобне при-
міщення за замовленим това-
ром. Через деякий час він по-
вернувся з маленькою папе-
ровою коробочкою .

- І це все?! - вигукнула зди-
вована і розчарована жінка.

- Так, це все, - відповів Бог. 
- Хіба ти не знала, що в моє-
му магазині продається тіль-
ки насіння?

Її життя поділилося на дві 
частини: до і після. До – це час, 
який вони прожили зі своїм си-
ночком від його народження аж 
до того часу, коли Україну чор-
ним горем накрила війна і син пі-
шов добровольцем на фронт. Піс-
ля – це оте постійне чекання, жит-
тя від дзвінка до дзвінка, а ще 
– безперервна молитва про опіку 
і заступництво до Божої Матері та  
Ісуса Христа.

Марія добре знала, що син ні 
хвилини не сидітиме вдома, коли 
перед кимось виникає загроза, а 
тут – у небезпеці його матуся і ко-
хана дівчина. Їх він мусить захис-
тити. І це не обговорювалося: ані 
сльози матері, ані просьби коха-
ної Оксани не вплинули на мужнє 
рішення Ігоря.

З ранніх літ хлопець ріс від-
важним, рішучим, сміливим. Не 
раз повертався зі школи у розі-
рваній сорочці чи з розбитим но-
сом. Він не терпів несправед-
ливості, тому завжди відстою-
вав правду. А ще її Ігорчик змал-
ку звик до самостійності і до того, 
що тільки на свої сили можна роз-
раховувати. Бо у сім’ї він був єди-
ним чоловіком, тож усю відпові-
дальність і важчу роботу завжди 
покладав на свої хлоп’ячі плечі.

Батько відмовився від сина, 
коли той ще був в утробі матері.

– Я тільки-но стаю на ноги. 
Мені ці проблеми і нічний плач - 
не потрібні, – сказав, мов різонув 
ножем, тоді коханий Марії. – Роби 
аборт, а якщо ні, то нам потрібно 
розлучитись...

Відтоді жінка його не бачила. 
Сама зникла із життя того, кого 
ще недавно кохала до безтями. 
Назавжди. Зібрала усі свої нехитрі 
статки, продала стареньку хату, 
яка їй дісталася у спадок від по-
кійних батьків, і подалася в іншу 
область. Там, у селі, купила неве-
ликий будиночок із садом та го-
родом. Тепер у неї з’явилося нове 
життя, яке повністю змінила поя-
ва на світ маленької дитинки – її 
синочка.

Ігорчик вніс у її сірі будні ба-
гато яскравих відтінків. Нелегко 
було жінці  самій ставити на ноги 
маленького синочка, але тепер 
вона мала заради кого жити, тому 
будь-які труднощі вдавалось лег-
ше подолати.

…Марія все згадувала, згаду-
вала. Вже і у сусідських будинках 
давно погасло світло, а їй ніяк не 
спалося, перед очима поставали 
яскраві епізоди з їхнього життя. 
Усміхнулася. Пригадався перший 
виступ Ігорчика у дитсадку. Він 
тоді, забувши віршика, розпла-

кався і побіг у мамині обійми. Це, 
мабуть, єдиний випадок, коли він 
плакав на її очах.

Уже о пів на другу ночі, а її Ігор 
так і не зателефонував. У неспо-
кої забилося серце матері. «З ним 
щось трапилось», - промайнула в 
голові думка, яку одразу хотілося 
прогнати якнайдалі. Але в той час 
її мобільний задзвонив – на екра-
ні висвітився номер Ігоря.

– Доброї ночі, – збив з панте-
лику жіночий голос. – Ви не хви-
люйтеся, ваш син живий. Отри-
мав поранення, але його життю 
вже ніщо не загрожує.

Затріпотіло, заплакало мате-
ринське серце. І за якихось півго-
дини вони з Оксаною вже їхали 
до Ігоря в лікарню в інший кінець 
України.

Ігор був ще дуже кволий. Си-
нові після операції було важко го-
ворити, але він дуже наполягав на 
розмові з матір’ю.

Сльози перебивали уривчасту 

розмову.
– Я знайшов батька, – 

сказав Ігор.
Марія спантеличено 

глянула на сина, а він продовжу-
вав говорити.

– Він… він врятував мені жит-
тя, – сльози так і котилися з його 
очей. – Прикрив мене від ворожої 
кулі своїм тілом. 

Ігор ще довго розповідав про 
те, як познайомився з батьком, 
який також пішов добровольцем, 
і, за випадковим збігом, опинився 
у тому ж батальйоні, що й він. Про 
те, що схожий із татом, як дві кра-
плі води.

– Мамо, я ніколи не забуду 
батькових останніх слів: «Сину, 
пробач, що колись я мало не по-
збавив тебе життя і залишив 
маму. Я помру, а ти – ти повинен 
жити…»

Поки вони розмовляли, на ін-
валідному візку до палати Ігоря 
під’їхав чоловік.

– А ми живучі, сину. Ще пово-
юєм і перемога обов’язково буде 
за нами…

Оля ПОПАДЮК.

Стрілки із сірників і цвяшок 
упали на підлогу, а з ними по-
котилося вниз моє сердечко. 
Галина Яківна взялася лагоди-
ти мого годинника. Лагідно по-
гладила мене по голові. «Дуже 
гарний твій годинник, Маріч-
ко. Ставлю тобі п’ять з плю-
сом».

Діти незрозуміло дивилися 
на вчительку. Вони, як і я, чудо-
во бачили, що мій годинник, на 
жаль, не з кращих. Але Галина 
Яківна швидко все вмотивува-
ла: «Річ у тім, що Марійка виго-
товила годинника своїми, а не 
чужими руками».

Здається, саме від цього 
дня наша вчителька не давала 
домашніх завдань із трудово-
го навчання. На уроці ми ліпи-
ли з пластиліну, вишивали, ви-
готовляли усілякі іграшки та 
аплікації. І, звичайно, отриму-
вали за свою роботу заслужену 
оцінку. Може, таке нововведен-
ня не входить у правила шкіль-
ної програми. Але воно не лише 
звільняло від  завантаження і 
так заклопотаних батьків, а й 
привчало учнів до самостійнос-
ті та працьовитості, відкривало 
у них нові здібності та розвива-
ло їх. І трудове навчання стало 
для них улюбленим уроком, а в 
класі була відкрита виставка ці-
кавих учнівських робіт.

Відтоді минуло багато ро-
ків. На жаль, я не знаю, як скла-
лася доля моєї вчительки, яка 
згодом виїхала із Козови, але її 
мудрість, щирість і доброта не 
раз служили мені маяком у не-
простих життєвих ситуаціях, 
теплим спомином живуть у мо-
єму серці донині. 

Марія МАЛІЦЬКА.

гніздечкоСімейне

На фото Івана Пшоняка: третьокланиці Тернопільської школи №2 Оксана Брик та Христина Нестеренко.

А донечка - повернеться…
На життєвих перехрестях

Теплий спогад

мого дитинства

«А ми живучі,сину...»

Ми - українки 
із сонця і неба,

Кращої долі 
у світі не треба,
Більшого щастя, 

ніж жити в родині –
Жовто-блакитній 

своїй Україні.
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 «Молодогвардійка» 
з Краснодона
17-річна українська гімнастка 

Елеонора Романова вирішила 
змінити громадянство. 

Незабаром вона виступатиме за Росію.

Українець Яків Хаммо 
став переможцем Гран-
прі з дзюдо у німецько-
му Дюссельдорфі. У фіна-
лі Хаммо здолав єгиптяни-
на Іслама Ель Шабі.

У змаганні жінок Мари-
на Черняк посіла сьоме міс-
це.

Фігурист Іван Шмурат-
ко приніс Україні третю 
нагороду юнацьких Олім-
пійських ігор у норвезь-
кому Ліллехаммері.

У змішаних командних 
змаганнях з фігурного ка-
тання 14-річний українець у 
складі команди показав най-
кращий  результат в сезоні.

Раніше на юнацькій 
Олімпіаді медалі здобули 
двоє українок – “золото” 
виграла біатлоністка  Хрис-
тина Дмитренко, а “брон-
за” дісталася сноубордист-
ці Дарині Кириченко. 

Український фристай-
ліст Олександр Абрамен-
ко став переможцем за-
гального заліку Кубку сві-
ту з лижної акробатики.

На заключному ета-
пі змагань у Мінську Абра-
менко посів п’яте місце, але 
став найкращим у гене-
ральній класифікації сезо-
ну 2015/16.

Цей результат дозволив 
українцю залишитись ліде-
ром загального рейтингу 
та вперше в історії україн-
ського фристайлу стати во-
лодарем малого “Кришта-
левого глобусу” з лижної 
акробатики.

Ольга Харлан ста-
ла переможницею етапу 

Кубку світу з фехтування 
на шаблях у Бельгії. Укра-
їнка перемогла представ-
ницю Росії Яну Єгорян з ра-
хунком 15:10. Щоб здобу-
ти Кубок світу, українській 
фехтувальниці доведеться 
ще поборотися для виходу 
у фінал змагання.

Ольга Харлан - видатна 
спортсменка і має числен-
ні нагороди. Зокрема, вона 
стала олімпійською чемпі-
онкою 2008 року у команд-
ній першості, бронзовою 
призеркою Олімпіади 2012 
року, чотириразовою чем-
піонкою світу і семиразо-
вою чемпіонкою Європи.

Бронзовою нагоро-
дою для України завер-
шився командний етап 
Кубку світу з фехтування 
на шаблях серед жінок у 
бельгійському місті Сінт-
Ніклас. 

Ольга Харлан, Аліна 
Комащук, Олена Вороні-
на й Олена Кравацька, дій-
шовши до півфіналу, по-
ступилися францужен-
кам (37:45). А у «бронзо-
вому» матчі українки пе-
ремогли Італію (45:41). Ра-
зом з бронзовою нагоро-
дою українські шаблістки 
завоювали й олімпійську 
командну ліцензію.

Прем’єр-ліга, 
17 тур

У футбольному чемпіонаті 
країни-агресора виступає 
чимало футболістів, які 

одягали форму національної 
збірної України.

Закінчення. Початок 
у минулому номері тижневика.

Богдан Бутко
На Євро-2012 у складі збірної України 

виступав і захисник Богдан Бутко, який у 
той час перебував на контракті у донецько-
му “Шахтарі”, але грав в оренді у маріуполь-
ському “Іллічівці”.

Після вильоту команди  з Прем’єр-ліги, 
захисник відправився у оренду до росій-
ського “Амкару”, де швидко став основним 
правим захисником.

До збірної України 25-річного Бутка 
більше не викликали. Футболіст, який зі-
грав за національну команду 15 матчів, 

востаннє виходив на поле у її складі у лис-
топаді 2012 року у контрольній зустрічі з 
болгарами.

Андрій Дикань
На Євро-2012 місце у воротах збірної 

України мав зайняти Андрій Дикань. Тоді 
через травму не міг допомогти команді ди-
намівець Олександр Шовковський, за до-
пінг був дискваліфікований основний на 
той час голкіпер “Шахтаря” Олександр Риб-
ка, а його дублер – Андрій П’ятов, перебува-
ючи у запасі, втратив форму.

Але Дикань, який провів за національну 
команду вісім матчів і грав у московсько-
му “Спартаку”, отримав у матчі російсько-
го чемпіонату складну черепно-мозкову 
травму і на чемпіонат Європи не потрапив. 
З 2012 року воротаря до збірної України не 
викликали.

Українець залишив “Спартак” у 2014 

році вільним агентом і, попри свій 38-річ-
ний вік, став основним голкіпером у “Крас-
нодарі” та допоміг йому у цьому сезоні про-
битися до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Денис Кулаков
Вихованець донецького “Шахтаря” Де-

нис Кулаков привернув до себе увагу вико-
нувача обов’язків головного тренера збір-
ної України Юрія Калітвінцева у 2010 році, 
коли грав за полтавську “Ворсклу”. Хавбек 
провів за національну команду два това-
риські матчі проти Канади та Польщі і біль-
ше до збірної не потрапляв.

Українців згодом очолив Олег Блохін, 
який віддавав перевагу іншим футболіс-
там. Неоднозначно розвивалася й клубна 
кар’єра Кулакова, який не зміг стати осно-
вним гравцем за три сезони у “Дніпрі” та пе-
рейшов до “Металіста”.

З Харкова до єкатеринбурзького “Ура-

лу” влітку минулого року гравця погна-
ла фінансова скрута, у якій перебував “Ме-
таліст”. У чемпіонаті Росії у півзахисника 
справи пішли непогано – він постійно грає 
в основі та забив за “Урал” три голи.
Олександр Зінченко

Олександр Зінченко також з 2010 по 
2014 рік займався футболом в академії 
“Шахтаря”, але минулого року у 18-річно-
му віці розірвав з донеччанами стосунки та 
несподівано перейшов до російської “Уфи”.

Талановитого півзахисника почали “об-
робляти” й представники збірної Росії, які 
пропонували юнаку відмовитися від укра-
їнського громадянства. Аби не втратити 
Зінченка, у Федерації футболу України на-
важилися на рішучий крок. Хавбека викли-
кали на відбірковий матч Євро-2016 про-
ти Іспанії та заграли його за Україну, пере-
кривши йому шлях до російської збірної.

Українські збірники на задвірках Росії

Є така збірна

В Україні на одну національну  
збірну з футболу стало більше.

Національна збірна 
України серед 
ветеранів об’єднала 

зірок футболу різних 
років в одну команду, яка 
буде проводити матчі 
як в Україні, так і на 
міжнародному рівні.

Презентація команди відбула-
ся у вівторок. А потім на столич-
ному стадіоні “Локомотив” но-
востворена команда зіграла свій 
перший офіційний матч проти 
збірної журналістів.

Небезпечна нічия у Львові

Перший для українських клубів офіційний 
поєдинок року відбувся у рамках Ліги Європи 
УЄФА, де «Шахтар» досягнув домашньої нічиєї.

1/16 фіналу. Перший матч
«Шахтар» – «Шальке» – 0:0

Склад «Шахтаря» став більш 
українським, і вітчизняних грав-
ців на поле «Арени-Львів» з пер-
ших хвилин матчу вийшло одра-
зу семеро. Серед них вперше в 
«основі» на такому рівні з’явився 
і Віктор Коваленко. Перший 
тайм пройшов за рівної кількос-
ті гольових нагод. За «Шальке» 
міг відзначитись колишній ки-
ївський динамівець Юнес Белан-
да, проте тут господарів виручив 
Даріо Срна. Потім вже і Андрій 
П’ятов не дозволив супернику 
відкрити рахунок. З «гірників» 
близькими до голу були Олек-
сандр Гладкий та Коваленко.

Після відпочинку побоюван-
ня за фізичний стан «Шахтаря» 
на старті року виявились спра-
ведливими. Тому саме під дик-
товку гостей проходила друга 
половина зустрічі. Чимало не-
приємних епізодів пережили 

донеччани та вітчизняні вболі-
вальники, проте наш голкіпер та 
незарахований гол після кутово-
го стали передумовою збережен-
ня воріт у недоторканості. 

Останні хвилини матчу підо-
пічні Мірчі Луческу провели без 
вилученого Олександра Кучера, 
та зробили це грамотно й обач-
ливо. Тому шанси на прохід до 
наступного раунду ЛЄ перед по-
їздкою до Німеччини, де повтор-
на зустріч запланована на 25 лю-
того, в українського клубу усе ж 
залишаються.

У командних змаганнях з художньої гімнасти-
ки Романова вигравала “бронзу” чемпіонатів світу 
2014 і 2015 років і чемпіонату Європи - 2015.

Тим часом, Федерація гімнастики України шоко-
вана вчинком своєї підопічної. Для тренерів націо-
нальної збірної ця інформація стала великою неспо-
діванкою.  В офіційній заяві з цього приводу йдеть-
ся про те, що «Після щорічних зборів збірної коман-
ди у м. Берегово у грудні гімнастка поїхала до батьків 
у Краснодон (Луганська область). Після святкування 
Нового року гімнастка не повернулася у розташуван-
ня збірної та заявила про бажання продовжити пере-
бування у батьків».

“Ні гімнастка, ні її батьки на даний момент не 
виходять на зв’язок, але, як вдалося з’ясувати, Рома-
нова справді перебуває на території Росії”, - поясню-
ють у заяві. 

Елеонора Романова є членом збірної коман-
ди України з 2010 року. У гімнастки чинна ліцензія 
Міжнародної федерації гімнастики від України до 
2018 року.

Вона перебувала на повному державному та 
спонсорському забезпеченні, проживаючи у Києві, 
тренуючись на базі “Школи Дерюгіних” та отриму-
ючи зарплату як член збірної України з художньої 
гімнастики.

Безумовно, вчинок Романової завдасть серйоз-
ної матеріальної шкоди Федерації гімнастики Укра-
їни, адже підготовка спортсмена такого рівня, вихо-
дячи з міжнародної спортивної практики, зазвичай 
становить від 2 до 5 мільйонів доларів США.

Стартує великий футбол

Українські вершини

5 березня (субота)
Металург - 
Говерла 12:00
Сталь - 
Олександрія 14:00
Чорноморець - 
Карпати 14:00
Динамо - Дніпро 17:00
6 березня (неділя)
Олімпік - Зоря 14:00
Шахтар - 
Ворскла 17:00

Металіст - 
Волинь 19:30
Чвертьфінал Кубка 

України
1 березня (вівторок)
Олександрія - 
Динамо 19:00
2 березня (середа)
Сталь - Дніпро 17:00
Волинь - Зоря 19:00
Ворскла - 
Шахтар 19:30
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Саме цим страшним по-
діям був присвячений вечір-
реквієм у клубі села Котюжи-
ни Збаразького району.

Під звуки сумної мелодії 
звучали вірші та пісні, при-
свячені Героям Небесної  Со-
тні. Зі  сцени  діти із сльоза-
ми на очах згадували усіх за-
гиблих, зокрема,  наших зем-
ляків. Героїв пом’янули хви-
линою мовчання і запалили 

свічку пам’яті…
Звісно, всім хотілося пе-

редати  свої  душевні почут-
тя і думки. І саме це вдало-
ся  учасникам старшої  гру-
пи народного аматорсько-
го ансамблю танцю «Пролі-
сок», які виконали компози-
ції «Обійми» та «Повертайся,  
солдате». Маргарита Мусій 
продекламувала власні ві-
рші, присвячені  бійцям АТО, 

а пісні у виконанні Миросла-
ви Медвідь «Небесна сотня 
білих журавлів»,  дуету завід-
уючої клубом  Тетяни  Хіль-
чук з сином  Юрієм  «Ой чого 
ж ти, мамо?», Таїси Дячини 
«Тумани», ансамблю  школя-
рів «Ми хочемо миру» (керів-
ник М. Медвідь)  викликали 
у глядачів душевний біль та 
сльози. 

Ілона Савчук  підготува-
ла  добірку  слайдів, які   на-
гадали  усім присутнім  про  
страшні  події  Майдану. Жи-
телі села щиро вдячні  орга-
нізаторам  за  вечір  пам’яті. 

Своїми  емоціями  також  по-
ділилися  сільський голова 
Василь Коляда та директор 
школи Лідія Воробець.

Приємно те, що мешканці  
Котюжин  прийшли   на ве-
чір пам’яті  у вишиванках. На  
заході  також  був  присутній  
представник  районної  адмі-
ністрації  Юрій  Головатюк. 

Концерт-реквієм пам’яті 
Небесної Сотні закінчив-
ся молитвою і Гімном Укра-
їни. Поклавши руку на сер-
це, люди, стоячи,  вдивляли-
ся у полум’я вже догораючої 
свічки…

До кінця березня всі охочі мо-
жуть переглянути 18 полотен 
майстра. Це – лише невелика час-
тина творчого доробку митця. 
Чимало його полотен знаходять-
ся у музеях та приватних колек-
ціях.

Усі роботи пана Миколи спо-
внені любові до України. На них, 
можна побачити унікальність та 
принади кожного куточка кра-
їни, де побував майстер: чи то 
Карпати, Буковина, чи рідне Тер-
нопілля. 

Вже більш, як півстоліття чо-
ловік тримає в руках пензель 
і малює чудові місця, хороших 
людей, речі, які він хоче зберег-
ти для майбутніх поколінь. Вліт-
ку бере намет і мандрує Украї-
ною, щоб відтворити на полотні 
замки, фортеці, храми, пейзажі. 
У його роботах відчувається неа-
бияка енергетика, а картини не-
наче оживають та відкриваються 

у всій красі глядачам.
- На виставці представлені 

картини, створені у різні роки, 
- розповідає художник. - Малю-
вання - це мій особливий стиль 
життя. Без цього заняття не уяв-
ляю себе, завжди стараюся ство-
рювати щось нове та цікаве, ба-
гато працюю над собою, вдоско-
налюю  техніку, шукаю нові сю-
жети. Однак меж досконалості 
немає. Інколи дивлюся на вже 

готові картини і виникає бажан-
ня щось домалювати чи підпра-
вити.

Микола Мельник малює олій-
ними фарбами. Працює в трьох 
видах живопису: портрет, пей-
заж і натюрморт. Багато творів 
художника є у приватних колек-
ціях у США, Польщі, Німеччині, 
Словаччині, Казахстані, а також 
в музеях Чернівців, Кам’янець-
Подільського, Тернополя.

Мальовнича Україна 
на полотнах 

Миколи Мельника

Ми пам’ятаємо. Герої не вмирають! 
І знов 
осиротіла 
Україна
І знов осиротіла Україна
Ховаючи своїх синів…
І знов ховає мати сина,
Який загинув на війні.

І знов ідуть на Схід солдати
Чоловіки, брати, батьки,
Знову відпустить сина мати
І знову молить лиш: «Прийди…»

І вкотре вже чекатиме дзвінка,
 Чи хоч би смс від сина:
«Я ще живий! Не плач…»  - почує ма-
тінка
Й в молитві впаде знову на коліна.

І я ніяк не можу зрозуміти,
Як вдерлася до нас війна?
Я також мати, в мене також діти,
І також появилась сивина…

Щовечора я прошу в Бога
Лиш миру на своїй землі.
І кожен день в душі тривога,
Бо діти й далі гинуть на війні…

Галина Чорна, 
с. Котюжини  

Збаразького району.

Виставку живописних полотен 
художника Миколи Мельника  
відкрили в обласній бібліотеці  
для молоді на вулиці Нечая, 29.

Минулої неділі відбувся фі-
нал відбору престижного пісенно-
го конкурсу Євробачення. За пра-
во представляти Україну змагалося 
шість виконавців. Найбільшу кіль-
кість балів від журі отримав гурт 
«The Hardkiss», а от аудиторія під-
тримала Джамалу. 

У результаті і Джамала, і «The 
Hardkiss» отримали однакову кіль-
кість балів -  11, однак перевага, 
згідно з правилами, на боці того, 
хто переміг у SMS-голосуванні гля-
дачів, а це була саме кримська спі-
вачка. Як зауважили організато-
ри, кількість повідомлень цьогоріч 
була рекордною - 382, 5 тисячі. На 
жаль, мешканці Криму не змогли 
віддати свій голос за перемогу зем-
лячки. Як зауважив голова Меджлі-
су кримськотатарського народу Ре-
фат Чубаров, російські компанії, що 
забезпечують телефонний зв’язок 
в окупованому Криму, відмовили у 
проведенні голосування жителям 
Криму. Але перед фіналом він за-
кликав усіх, хто живе на материко-
вій Україні, підтримати Джамалу. 

«Знаю, що перемога Джамали 
на Євробаченні-2016 свідчитиме 
про високий рівень музичної куль-
тури України. Але знаю і те, що пе-
ремога Джамали на Євробачен-
ні-2016 продемонструє також всьо-
му світові колосальний моральний 
дух української політичної нації, що 
об’єднана в боротьбі проти агресо-
ра - Росії...», – зазначив Чубаров у 

своєму профілі у мережі «Фейсбук».
Фінал Євробачення відбудеться 

у травні в Стокгольмі. Тим часом, у 
Держдумі Росії не приховують спо-
дівань, що Євробачення не пропус-
тить на конкурс Джамалу. 

До слова, співачка вже брала 
участь у відборі на Євробачення у 
2011 році, але не пройшла. Тоді те-
леканал «Україна» звинуватили у 
підробці результатів, на що адмі-
ністрація мовника запропонувала 
провести суперфінал. Однак Джа-
мала від участі у ньому відмовилася.

Цього ж разу на престижному 
конкурсі вона виступить з піснею 
«1944», на написання якої її надих-
нула розповідь бабусі про депорта-
цію кримських татар. «Я не могла 
провести свою молодість там, тому 
що ви забрали мій світ. У мене не 
було Батьківщини…», – співає Джа-
мала.

Текст пісні «1944»  
в українському перекладі чи-
тайте на сайті “Нашого ДНЯ” 

www.nday.te.ua

«У мене не було  
Батьківщини…»
Україну на Євробаченні-2016 представить  
кримська співачка Джамала

20 лютого 2014 року… Цей день назавжди 
увійде в історію України. День, коли у 
небо відлетіли душі патріотів, яких в 

народі нарекли Небеснею Сотнею.
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Пропонуємо підбірку цікавих рецептів страв із м’яса,  
які стануть господиням у пригоді як у будні, так і в свята.

М’яснівитребеньки
Відбивна в духовці

ПОТРІБНО: 1 кг курячого 
філе, 3 яйця, 3 зубчики часнику, 
1 ч. л. солі, 0,5 ч. л. перцю чорно-
го меленого, 1 ст. л. мелених горі-
хів, 1 скл. панірувальних сухарів.

ПРИГОТУВАННЯ: філе по-
мити, обсушити і порізати на 
відбивні. Легенько відбити з 
двох боків. Яйця збити з сіллю, 
перцем і вичавленим часником. 
Суху булку потерти на терці або 
подрібнити блендером на суха-
рі, змішати з меленими горіш-
ками. Кожну відбивну вмочи-
ти в яйця і обкачати в сухарях. 
Викласти на застелену пекар-
ським папером бритванку і за-
пекти в розігрітій до 180 гра-
дусів духовці. Або запікати 30 
хв., зменшивши температуру до 
150 градусів.
Язик в печерицях

ПОТРІБНО: 1 кг язика теля-
чого, 0,5 кг печериць, 2 цибули-
ни, 0,4 л сметани жирної, 2 зуб-
чики часнику, 4 ст. л. олії, сіль, 
перець до смаку. Для бульйону, 
в якому буде варитись язик: 1 
морквина, 1 петрушка, 1 цибу-
лина, 0,5 невеличкої селери, 2 
лаврових листки, 2-3 горошини 
духмяного перцю, сіль до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: язик ви-
мити і зварити до готовнос-
ті з овочами і спеціями. Гото-
вий язик залити холодною во-
дою і почистити від шкірки. Пе-
чериці помити і порізати, як по-
добається. У пательні розігріти 
олію, додати порізану чверть-
кільцями цибулю і спасерува-
ти. Додати печериці і тушкува-
ти 10-15 хв. Тоді додати смета-
ну, вичавлений через часнико-
давку часник, приправити до 
смаку сіллю і перцем, переміша-
ти і протушкувати все разом 5 
хв. Язик порізати плястерками 
десь 0,5 см товщиною, викласти 
одним шаром у посуд, в якому 
будете запікати. Поверх язика, 
другим шаром, викласти туш-
ковані печериці. 

Все відправити в розігріту 
до 180 градусів духовку на 20 
хв.
Домашні сосиски

ПОТРІБНО: 500-600 г м’яса, 
100 мл молока, яйце, 30 г верш-
кового масла, пів цибулини, 
сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо по-
дрібнити в блендері разом з 
цибулею, молоком, яйцем і 
вершковим маслом. Посолити, 
поперчити, вимішати. На край 
харчової плівки положити 2 
л. фаршу. Закрутити і трошки 
утрамбувати. Плівку обрізати. 
Скручувати як цукерку в різ-
ні боки. Кінці плівки зав’язати 
вузликом. Готові сосиски вки-
нути в киплячу воду і варити 
20 хв. Сосиски виходять дуже 
смачні, соковиті.
М’ясні котлети  
з овочами, сиром  
та зеленню

ПОТРІБНО: 1 кг свинини, 
1 невеликий молодий кабачок 
без зерен, 2 цибулини, 200 г до-
машнього сиру, 2 яйця, 1 голо-
вка часнику, 1 великий пучок 
зелені кінзи, кропу і петрушки, 
сіль, перець до смаку, 1 ст. л. олії, 
100 води.

ПРИГОТУВАННЯ: свинину 
помити і перемолоти. Кабачок і 
цибулю натерти на тертці з ве-
ликими вічками. Сир розім’яти 
виделкою. Часник пропусти-
ти через часникодавку. Зелень 
дрібно посікти. Всі інгредієнти 
з’єднати в одній мисці, додати 
яйця, зелень, до смаку сіль і пе-
рець. Добре вимішати. Сформу-
вати котлетки, викласти в фор-
му для запікання, додати олію і 
воду. Поставити запікати в ду-
ховку спочатку на 15 хв. при 
температурі 200 градусів, потім 
зменшити до 170 і пекти ще 30-
35 хв. Котлетки виходять дуже 
ніжні і соковиті, проте, хто не 
полюбляє кінзу, то можна не до-
давати. Але “фішка” цих котле-
ток - власне кінза.
Свинина стир-фрай

ПОТРІБНО: 300 г свинини, 
2 морквини, 1 перець болгар-
ський , 5-6 печериць, 1 цибуля, 
50 мл соєвого соусу, 0,5 ч. л. кар-
топляного крохмалю, сік лимон-
ний - за смаком, 2-3 ст. л. олії.

ПРИГОТУВАННЯ: готуємо 
заливку, змішуємо крохмаль і со-
євий соус. В оригінальних рецеп-
тах цієї страви потрібно додава-
ти рисовий оцет, але можна за-
мінити його лимонним соком за 
смаком. Готову заливку відста-
вити. Далі нарізати всі продук-

ти зручними для вас шматочка-
ми однакового розміру. На  олії 
швидко обсмажити протягом 
кількох хвилин підготовлене 
м’ясо. М’ясо в сковороду виклас-
ти порціями, щоб при виділенні 
соку воно встигло  прожарити-
ся до появи золотистої скорин-
ки, а не протушилось. Овочі так 
само смажити порціями. Нехай 
вони залишаться хрусткими і со-
ковитими всередині і збережуть 
свій яскравий колір. В останню 
порцію смажених овочів видави-
ти через прес кілька зубків час-
нику, додати зелень петрушки 
або кінзи. Помішати, додати всі 
обсмажені овочі і м’ясо, залити 
заливкою,  перемішати. Потри-
мати хвилинку блюдо на вогні 
і зняти з вогню. Відразу всю за-
ливку не потрібно лити, бо мож-
на переборщити. Наливати по-
рціями, тоді побачите і зрозумі-
єте, коли потрібно зупинитися.
Свинина з яблуками

ПОТРІБНО: 500-600 г не-
жирної свинини, 1 яблуко, 1 ци-
булина, 1 ст. л. олії, 1 ст. л. соє-
вого соусу, 1 ст. л. білого вина, 
сіль, перець, улюблена припра-
ва до м’яса.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо на-
різати як на відбивні. Олію, со-
євий соус, вино, приправи ви-
мішати і натерти кожен шмато-
чок свинини, скласти в мисочку 
і поставити маринуватись 1 год. 
в холод. Форму для випікання 
викласти фольгою, злегка змас-
тити олією, викласти півкільця 
цибулі, на неї м’ясо, зверху тон-
кі півкільця почищеного яблу-
ка. Посолити, поперчити. Пекти 
при 200 градусах 25 хв.

Кролячі ніжки,  
тушковані у вині

ПОТРІБНО: ніжки кролика 
- 2 шт., сало (для шпигування) - 
10 г, часник - 2-3 зубчики, олив-
кова олія, сіль, діжонська гірчи-
ця, вино - 150 мл. Для марину-
вання: лимонний сік, оливко-
ва олія, гірчиця звичайна, білий 
перець, приправа “Середземно-
морські трави”.

ПРИГОТУВАННЯ: ніжки кро-
лика попередньо замочити не 
менше ніж на 4 години у воді. 
Нашпигувати салом та часником 
(зробити маленькі розрізи, в них 
покласти одночасно шматочки 

сала і часнику). Замаринувати: 
натерти ніжки сіллю, спеціями, 
гірчицею, скропити лимонним 
соком та оливковою олією, пере-
вернути декілька разів в мари-
наді, який утворився. Залиши-
ти на 1-2 год. маринуватися. Пе-
ред приготуванням натерти ді-
жонською гірчицею. Обсмажити 
до кірочки з обох боків на сково-
роді у невеликій кількості олив-
кової олії. Потім додати трішки 
води і вина, тушкувати в сково-
роді під кришкою на маленько-
му вогні 40 хв. Перед подачею 
ще раз натерти діжонською гір-
чицею для краси. 
Медальйони  
із свинини з соусом

ПОТРІБНО: 500 г свиня-
чої вирізки, 100 г бекону, 50 мл 
вершків 20%, 3 червоних солод-
ких перці, сіль, чорний перець.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо по-
мити, обсушити рушничком і 
нарізати невеликими шматоч-
ками завдовжки 4-5 см. Кожен 
шматочок злегка відбити і на-
дати йому округлу форму, обгор-
нути смужкою бекону і закріпи-
ти шпажками. Швидко обсмажи-
ти м’ясо на розпеченій сковоро-
ді до рум’яної скориночки з двох 
боків. Посолити, заправити чор-
ним перцем і загорнути кожен 
шматочок у фольгу. Запікати ме-
дальйони в розігрітій до 200С 
духовці 10-15 хв. Солодкий пе-
рець помити, очистити від на-
сіння, нарізати великими ква-
дратиками (обрізки відкласти). 
Квадратики перцю обсмажити в 
тій сковороді, де обсмажувалося 
м’ясо. Обрізки перцю залити не-
великою кількістю гарячої води 
і варити 20 хв. Потім зробити з 
нього пюре, влити вершки, посо-
лити, добавити перець і довести 
до кипіння. Влити пюре в сково-
роду з обсмаженим перцем і до-
вести до кипіння. Подавати ме-
дальйони з соусом.

Ліниві голубці
ПОТРІБНО: 700 - 900 г фар-

шу, невелика капустина, 1 цибу-
лина, 1 скл. рису, 2 зубчики час-
нику, 1 яйце, 1 морквина, сіль, 
перець. Для підливи: 1,8 л води, 
2,5 ст. л. борошна, 2 ст. л. томат-
ної пасти, 2 ч. л. солі, 5 ч. л. цу-
кру, 2 лаврових листочки, за ба-
жанням – зелень.

ПРИГОТУВАННЯ: натер-
ти на грубій тертці капусту, об-
смажити з цибулею і морквою 
на олії майже до готовності, по-
солити, охолодити. Рис відва-
рити в підсоленій воді. У вели-
кій посудині змішати капусту, 
рис, фарш , подрібнений часник, 
яйце. Посолити, поперчити. Мо-

крими руками сформувати го-
лубці і викласти на деко. По-
ставити деко у розігріту духо-
вку до 250 С на 20 хв. Вони ма-
ють трошки зарум’янитися. Ка-
струлю з водою поставити на 
вогонь. Розвести борошно окре-
мо у холодній воді, щоб не було 
грудочок. У каструлю з теплою 
водою додати томатну пасту, 
сіль, цукор, лаврове листя, зе-
лень і перемішати. Довести до 
кипіння і при інтенсивному по-
мішуванні помаленьку влити 
розведене борошно. Довести до 
кипіння. Деко із голубцями ви-
йняти із духовки і залити під-
ливою. Поставити в духовку на 
10-15 хв. Потім зменшити тем-
пературу до 180 градусів і туш-
кувати голубці ще 40 хв.
Ребра з прянощами

ПОТРІБНО: 1,5 кг ребер сви-
нячих, 1 ст. л. меду, 1 ст. л. соє-
вого соусу, 1 ст. л. олії оливкової, 
1 ст. л. сушеного базиліку, 0,5 ст. 
л. подрібненого імбиру, 0,5 ст. л. 
кмину, 0,5 ст. л. подрібнених зе-
рен коріандру, 1 головка часни-
ку, 1 цибулина, сіль, перць до 
смаку, 100 г чорносливу (можна 
не додавати).

ПРИГОТУВАННЯ: ребра по-
мити і порозрізати, покласти на 
друшляк, щоб стекли.

ПРИГОТУВАТИ МАРИНАД: 
змішати в окремій посудині 
рідкий мед, соєвий соус, олію. 
Часник почистити і посікти но-
жем - додати до маринаду, туди 
ж додати подрібнений в ступ-
ці коріандр (він тоді більш аро-
матний, ніж коли готовий з па-
кетика), свіжонатертий імбир, 
кмин, базилік, порізану пів-
кільцями цибулю, сіль і перець 
до смаку. Все гарно розміша-
ти. Ребра скласти в каструлю 
або миску, залити маринадом, 
добре розмішати і поставити 
в холодильник, хоч би на ніч. 
Зранку ребра викласти у фор-
му для запікання, вилити за-
лишки маринаду, можна дода-
ти 100 г чорносливу і постави-
ти в духовку запікатись – при-
близно на 1 год. 20 год. - 1 год. 
40 хв. Спочатку запікати 1 год, 
прикривши форму (бритванку) 
зверху фольгою, а потім ще хви-
лин 20-40 відкривши, щоб гар-
но зарум’янились.
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Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок і знижка 26% 
на продукцію при безкоштовній реєстра-
ції. Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 
0961253885

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні
 торгові представники. 
Тел. (098) 932-00-28 

Інформація про ваше минуле, сьогоднішнє і 
що вас чекає завтра, знімаю вроки, 

вінок безшлюбності, поставлю сильний 
дзеркальний захист, можлива особиста

 зустріч і консультація на відстані.
Тел. (096)556-10-28 (питати Інну). 

Продаю
Приватизовану дачну ділянку 7 сотих в 

Підгородньому (кооператив “Діброва“) без за-
будови. 

Телефон: (097) 800-96-96

Наказом начальника Головного територі-
ального управління юстиції у Тернопільській 
області від 08.02.2016 № 56/45 створено те-
лефонну «гарячу лінію» з питань державної 
реєстрації нотаріусами області речових прав 
на нерухоме майно та бізнесу. 

«Гаряча лінія» діє з понеділка по 
п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год., крім ви-
хідних днів, за телефоном: (0352) 25-49-38, 
(0352) 52-25-65.

Зібралися чех, українець і росіянин на 
випивку. Чех випив і шкаликом об землю 
хрясь: 

- Не п’ю, - каже, - з одного й того ж шка-

лика двічі, бо в нас кришталю є стільки, що 
нікуди дівати.  

Росіянин вихилив півпляшки і об зем-
лю хрясь: 

- А я не п’ю двічі з однієї пляшки, бо в 
нас горілки стільки, що в ній втопитися 
можна.  

Українець випив шкалик, закусив салом 
і росіянина табуреткою по голові хрясь: 

- А я з одним і тим же москалем удру-

ге не п’ю, бо в нас їх розвелося, наче тар-
ганів. 

  
Московська аптека. Влітає жінка з пере-

кошеним від злості обличчям:
- Мені заспокійливого!
Аптекар:
- А у вас рецепт є?
- А що, паспорта Російської Федерації не 

достатньо?

  
Під час прес-конференції іноземний 

журналіст запитує Путіна:
- Містере президент, залізна завіса буде?
- Ні! Обійдемося звичайним колючим 

дротом.
  

- Чим відрізняється місія ОБСЄ в Україні 
від боротьби з корупцією?

- Обидва процеси лише спостережні.

Украiнськi 
жарти
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ГОРОСКОП
З 24 лютого до 1 березня 
Овен

Краще приберегти свою фан-
тазію на вільний час. Щоб уникну-
ти неприємностей на роботі, дійте 
строго за планом.
Телець

Удача на вашому боці, тому не 
відкладайте ваші мрії та плани, а 
втілюйте їх. Багато залежатиме вiд 
вашого налаштування. 
Близнюки

На роботі вас супроводжуватиме 
успіх. Можете розраховувати на над-
бавку до зарплати. У вихідні вас очі-
кує гарна звістка. 
Рак

Попереду серйозна робота, ре-
зультати якої будуть потрібні вже 
згодом. Можете розраховувати на 
підтримку друзів – вони не зали-
шать у важкий момент. Вільний час 
присвятіть спілкуванню з родича-
ми.
Лев

Тиждень буде багатим на хороші 
події. У вас з’явиться шанс здiйснити 
давню мрiю. Можливий фінансовий 
прибуток.
Діва

Попереду не зовсім приємна ру-
тинна робота, однак вона принесе 
хороший результат. Кохані захочуть 
повередувати – доведеться з ними 
поняньчитися, щоб зберегти гармо-
нію.
Терези

Тиждень мине цілком благопо-
лучно. Будь-яке спілкування – з ке-
рівництвом або партнерами – при-
несе гарні плоди. Найкращий час 
для душевної розмови і з’ясування 
стосунків із коханими.
Скорпіон

Відчуватимете невпевненість 
практично у всіх сферах. Зверніть-
ся за підтримкою до друзів і впли-
вових осіб. Спілкуючись із представ-
никами протилежної статі, будь-
те відкритими, щоб вас адекватно 
сприймали.
Стрілець

Варто набратися терпіння на 
весь тиждень. Робота може здатися 
безглуздою, проте не варто від неї 
відступати. Незабаром зрозумієте, 
що це принесе гідні плоди.
Козеріг

Настає сприятливий період у ви-
рішенні багатьох юридичних і фі-
нансових питань. Серйозні покупки 
і придбання будуть вдалими. Гар-
ний час, аби запланувати поїздку на 
відпочинок.
Водолій

Варто заздалегідь скласти план 
дій і строго дотримуватись його 
протягом усього тижня. Зберіться 
і відкиньте лінощі, інакше вони зі-
псують ваше життя.
Риби

Підстерігає безліч несподіва-
нок. Намагайтеся виявляти терпін-
ня і нічому не дивуватися. Не бе-
ріть близько до серця критику на 
свою адресу – це може виявитися 
банальною провокацією, не вартою 
уваги.

24 лютого - хмарно з 
проясненням, дощ зі снігом, 
температура повітря вно-
чі 2-3, вдень 1-3 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.08, захід 
- 17.52. 

25 лютого - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-

чі 0-2, вдень 0-3 гра-
дуси тепла. Схід сон-
ця - 7.06, захід - 17.54.

26 лютого - хмарно з 
проясненням, у другій по-
ловині дня дощ зі снігом, 
температура повітря вночі 
0-1 градус морозу, вдень 0-4 
градуси тепла. Схід сонця - 

7.04, захід - 17.56. 
27 лютого - 

хмарно з прояс-
ненням, без опадів, 
температура пові-

тря вночі 1-2 градуси мо-
розу, вдень 1-3 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.02, захід 
- 17.57.

28 лютого - хмарно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 0-1, вдень 4-6 

градусів тепла. Схід сонця - 
7.00, захід - 17.59. 

29 лютого - хмарно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 3-4, вдень 6-10 
градусів тепла. Схід сонця - 
6.58, захід - 18.01. 

1 березня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 6-7, вдень 4-10 
градусів тепла. Схід сонця 
- 6.56, захід - 18.02.

Погода в Тернополі й області

А на тім рушникові…
Працівника аптеки 

«Подорожник», приємну, 
уважну до відвідувачів

Аліну 
Іванівну 
Гнатюк
з Тернополя, яка  

29 лютого святкуватиме
20-річний 

ювілей!
Таке прекрасне нині свято – 
це ювілею мить прийшла!
Дарує доля хай багато
Сонячних років і добра.
Нехай любов 

незгасно світить,
І серце радісно співає!
Немов найкращі 

в світі квіти,
Життєвий шлях 

хай процвітає!
З повагою – колеги 

по роботі, відвідувачі. 

Вітаємо!

Дев’яносто, дев’яносто п’ять, 
добігає сотня літ. За цифрами 
життєвий шлях Стефанії 

Стецко, Марії Лісної (на фото вгорі) 
та Марії Стецко. 

Ювілянтів у цей недільний день приїхали, 
прийшли привітати діти, внуки, правнуки. 
Серед гостей – місцевий парох отець Богдан 
Зінченко, сільський голова Світлана Савич, 
завклубом Галина Ясінецька, членкині Ма-
рійської дружини Даринка Ясінецька та Ма-
рійка Сичевська. Слово-благословення, пісня 
в дарунок, щирі побажання, гостинці створи-
ли своєрідний віночок, яким увінчали довго-
жителів села Плотича Козівського району.

За філіжанкою запашної кави зринали 

спогади минувшини, немов на тім рушни-
кові все знайоме… і кожна радісна мить.

Поздоровлення також надіслали голо-
ви Козівської районної ради Петро Репела 
та райдержадміністрації Василь Вітровий, 
голова фермерського господарства «Вікто-
рія-92» Петро Пеляк (надав матеріальну до-
помогу). 

Спільна молитва полинула до Небесного 
престолу на знак вдячності за прожиті роки. 

Благослови, Господи, Стефанію, Марію, 
Марію та й усіх нас у здоров’ї і мирі прожи-
ти многії літа.

Іванна ЯРЕМА,
позаштатний кореспондент 

газети «Наш ДЕНЬ».

Літа минають…

«НЕПТУН» 
святкує ювілей!

У неділю, 28 лютого, Тернопільський клуб 
загартування і зимового плавання “НЕПТУН” 
відзначатиме ювілей – 30 років з дня свого 

заснування. 

На честь такої славної події учасники клубу організовують 
змагання – відкритий чемпіонат Тернополя із зимового плаван-
ня. У програмі змагань: заплив на 25 м – жінки, 25 м – чоловіки. 

У змаганнях братимуть участь найсильніші плавці Тернопо-
ля, Львова, Рівного, Івано-Франківська та Хоросткова. Запроше-
ні любителі зимового плавання з усієї Західної України. 

Урочисте відкриття змагань  
об 11 годині у парку «Топільче». 

У Тернополі вручили  
премію видатних земляків

У  виставковій залі  обласної організації Національної Спіл-
ки художників України пройшла 25-а церемонія вручення Все-
української літературно-мистецької премії імені Братів Леп-
ких. Ушосте поспіль призовий фонд цієї почесної нагороди 
сформувала Ліга підприємців «Українська справа», яку очолює 
Михайло Ратушняк. 

Цьогоріч у результаті таємного голосування громадська 
рада назвала лауреатами премії за 2015 рік:

- науковця, письменника, заслуженого діяча мистецтв Укра-
їни Олега Германа – за літературно-мистецькі твори і просвіт-
ницьку діяльність у засобах масової інформації;

- письменницю, журналістку Валентину Семеняк-Штангей 
– за багаторічну літературну і журналістську діяльність;

- художника, громадського діяча, заслуженого художника 
України Богдана Ткачика – за цикл художніх полотен «Хресна 
дорога України» і громадську діяльність;

- педагога, діяча культури Олега Тернопільського – за ба-
гаторічну діяльність щодо збереження пам’яті про Богдана 
Лепкого.

У гості – до ювілярки.


