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

Триває передплата «Нашого ДНЯ» 
на наступний 2018 рік!
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Життєві історії у “Сімейному гніздечку”Мистецький фестиваль «Блакитний вогник» 
відкриває таланти серед 
працівників «Тернопільгазу»

«Я не хочу ніяких 
подарунків – 
крім тата…» 10-11 стор.

За місяць оренди житла 
нардеп заплатить річну 
пенсію пересічного 
жителя Тернопільщини

Магнітні бурі у грудні 
Очікується серйозне коливан-

ня напередодні Нового року.
Друга половина грудня принесе 

кілька спалахів сонячної активності. 
Прогнозують досить серйозні та від-
чутні магнітні бурі й безпосередньо 
на сам Новий рік. 

Магнітні коливання  
можливі 13, 17, 19, 24,  
25, 26 грудня.
Магнітні бурі очікуються 
18, 31 грудня.

Геомагнітні збурення на Зем-
лі відбуваються кілька разів на мі-
сяць через процеси, що виникають 

на Сонці, особливо в області темних 
плям. Під час сонячних спалахів час-
тинки плазми з величезною швид-
кістю вириваються в космос і, дося-
гаючи нижніх шарів земної атмосфе-
ри, викликають бурі на нашій плане-
ті.

Кожна людина має різну реакцію 
організму на магнітні бурі. Вчені й 
досі не знайшли точної відповіді на 
питання, чому сонячна активність 
здатна сильно впливати на наш ор-
ганізм. 

Щоб легше пережити магнітні 
бурі, намагайтеся уникати в цей час 
важкої роботи й стресових ситуацій, 
стежте за своїм артеріальним тис-
ком і харчуйтеся правильно.

6  
стор.

3 стор.

13 грудня - хмарно, дощ зі сні-
гом, вночі 4-7, вдень 1-2 градуси те-
пла. Схід сонця - 8.04, захід - 16.19.

14 грудня - хмарно, без опадів, 
вночі 0-1, вдень 2-3 градуси тепла. 
Схід сонця - 8.05, захід - 16.19. 

15 грудня - хмарно, можливий 
дощ, вночі 0-1, вдень 3-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 8.05, захід - 16.20. 

16 грудня - хмарно, дощ, вночі 
2-3, вдень 4-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 8.06, захід - 16.20. 

17 грудня - 
хмарно з прояснен-
ням, дощ, мокрий сніг, вночі 0-1, 
вдень 0-1 градус тепла. Схід сонця 
- 8.07, захід - 16.20. 

18 грудня - хмарно, без опадів, 
вночі 2-3, вдень 0-3 градуси моро-
зу. Схід сонця - 8.07, захід - 16.20. Но-
вий місяць. 

19 грудня - хмарно, без опадів, 
вночі 3-4, вдень 0-3 градуси морозу. 
Схід сонця - 8.08, захід - 16.21.
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«Це достатньо цікавий про-
ект, тому я вдячний його ініці-
аторові – виконавчому дирек-
торові Тернопільського регі-
онального відділення  Асоці-
ації міст України. Тернопіль-
щина – одна з небагатьох об-
ластей, яка потрапила під про-
граму польської допомоги і ми 
відзначаємо в цьому процесі й 
важливу участь Міністерства 
закордонних справ Республіки 
Польща», – акцентував Степан 
Барна. 

Водночас, він додав, що цей 
крок дозволить не тільки за-

безпечити теплою водою гур-
тожиток, в якому встановлено 
15 сонячних колекторів піді-
гріву води за рахунок сонячної 
енергії, а й їдальню, де вста-
новлено 5 сонячних колекто-
рів. «Я сподіваюся, що це ство-
рить комфортні умови для тих, 
хто тут навчається та працює. 
А наше завдання з боку держа-
ви – забезпечити співфінансу-
вання, зокрема, в частині за-
міни вікон, дверей і утеплен-
ня фасаду, щоб навчальний за-
клад був енергоощадливий, а 
зекономлені кошти за енерго-

носії міг спрямувати на покра-
щення матеріально-технічної 
бази», – зауважив голова ОДА. 

У свою чергу, як повідомив 
виконавчий директор Терно-
пільського регіонального від-
ділення Асоціації міст Украї-
ни Ігор Гірчак, виконавцями 
проекту є польська Фундація 
«INNOWATIS» спільно з Терно-
пільським регіональним відді-
ленням Асоціації міст України. 
Ще одним партнером є Коман-
дитне товариство «HEWALEX», 
яке встановило всі 20 соняч-
них колекторів. 

«Проект реалізовувався 
з травня до листопада 2017 
року. Його вартість – близь-
ко двох мільйонів гривень, і 
це перший проект в Україні, 
реалізований у закладі про-
фтехосвіти. Надалі, сподіва-
ємося, що Міністерство за-
кордонних справ Республіки 
Польща підтримає нас з іде-
єю продовження проекту і 
поширення його на інші на-
вчальні заклади профтехос-

віти в Україні. Ці колектори 
забезпечують потребу гаря-
чої води як у зимовий період, 
так і у літній, що цілком задо-
вольняє потребу коледжу. А 
гарячої води, до слова, в на-
вчальному закладі не було 
10 років! Крім цього, піс-
ля встановлення цих колек-
торів очікуємо ще й еконо-
мію електроенергії у порядку 
700-1000 кВт у місяць», – під-
сумував Ігор Гірчак. 

Степан Барна: "Тепер 
Збаразький військовий 
коледж цілодобово 
забезпечений 
гарячою водою. 
І можливим це стало  
завдяки співпраці з  
польськими партнерами"

«Для нашої області надзвичайно важлива співпраця з Республікою 
Польща і саме тому приємно констатувати, що крім відносин між 
воєводствами та регіоном, є ще й практичні речі, які реалізовуються 

на Тернопільщині. Так, нещодавно у Тернополі відкрили Регіональний 
центр підтримки підприємництва в рамках програми польської допомоги, а 
тепер - комплекс для обігріву приміщення та води для військового коледжу 
у Збаражі, що дозволить забезпечити потребу в гарячій воді цілодобово». 
Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час огляду  
державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з 
посиленою військовою підготовкою», де завдяки підтримці Міністерства 
закордонних справ Польщі в рамках програми «Польська допомога» 
реалізували проект «Школа доброї енергії». 

На відзначення професійного 
свята до Тернополя з’їхались деле-
гації з усіх районів, міст та містечок 
краю, голови об’єднаних територі-
альних громад. Привітати їх при-
йшли керівники виконавчої влади, 
державних установ, силових орга-
нів, громадськості.

Звертаючись до колег-
депутатів, Віктор Овчарук зазна-
чив: «Попри різноманітні трудно-
щі, 2017 рік став початком впро-
вадження реформ у краї та пока-
зав позитивні сторони їх реаліза-
ції. Відтак зміни, що відбуваються, 
стали відчутними – значно зрос-
ли бюджети громад, якісним ста-
ло управління ними, впроваджу-
ється електронна медицина, гро-
мади отримують шкільні автобу-
си, будують нові ЦНАПи, відкрива-
ють пункти пожежної безпеки, па-

трульної поліції, екстреної медич-
ної допомоги. Таким чином поліп-
шується якість життя краян.  Саме 
задля втілення волевиявлення на-
роду громада довірила органам 
місцевого самоврядування вирі-
шення найважливіших питань 
соціально-економічного та куль-
турного життя. 

Звичайно, є і проблемні момен-
ти. Триває клопітка та непроста ро-
бота щодо секторальної децентра-
лізації. Громади завершують фор-
мувати мережі закладів галузей 
охорони здоров’я, освіти, культури, 
системи житлово-комунального 
господарства та вчаться ефектив-
но ними управляти.

Сьогодення потребує та-
кож реформування місцевих бю-
джетів, в основі якого має бути 
соціально-економічний розвиток 

«Для усіх нас першочерговим обов’язком  
є захист інтересів громади», -
вважає голова обласної ради Віктор Овчарук. На цьому він наголосив під час урочистих 
зборів з нагоди Дня місцевого самоврядування, які відбулись у Тернопільській обласній філармонії.

адміністративно-територіальних 
одиниць з урахуванням удоскона-
лення міжбюджетних відносин.   

Депутати рад усіх рівнів Терно-
пільщини, попри розмаїття полі-
тичних поглядів, думок щодо на-
прямків розвитку краю виступа-
ють монолітною, стабільною си-
лою, яка впроваджує інноваційні 
ідеї, приймає необхідні для успіш-
ної життєдіяльності області рішен-
ня.  Впевнений: для усіх нас першо-
черговим обов’язком є захист ін-
тересів громади, забезпечення до-
бробуту краян». 

Віктор Овчарук тепло привітав 
усіх із святом. А також вручив від-
знаки кращим представникам міс-
цевого самоврядування області.

Привітали депутатів із про-
фесійним святом голова обласної 
державної адміністрації Степан 
Барна, секретар Тернопільської 
міської ради Віктор Шумада, очіль-
ник ГО «Спілка Молодіжного Само-
врядування» Ігор Процик, який за-
кликав голів рад різних рівнів за-
лучати до своєї діяльності молоді 
кадри.
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Юлія 
ТОМЧИШИН.

У повсякденні вони 
інженери, оператори,  
а на сцені - яскраві, 

талановиті артисти, які 
вражають своїми голосами, 
костюмами, харизмою. 
Неймовірне перевтілення 
газовиків області щороку 
можна побачити на гала-
концерті мистецького 
фестивалю «Блакитний 
вогник», який відбувається 
вже вп’ятнадцяте серед 
дорослих та удванадцяте 
серед дітей. Традиційно це 
святкове дійство приймає 
у своїх стінах знаменита 
українська оздоровниця 
«Медобори». 

Такі свята дуже потрібні ко-
лективу, адже вони згуртовують 
працівників і об’єднують їх в одну 
велику родину, переконаний іні-
ціатор та ідейний натхненник 
дійства, начальник об’єднання 
ПАТ «Тернопільгаз», заслужений 
працівник промисловості Украї-
ни Олег Караванський. Саме за-

вдяки йому «Блакитний вог-
ник» вже 15 років вражає, ди-
вує та відкриває таланти газо-
виків області. 

- Цей фестиваль став до-
брою традицією, яку ми дуже 
цінуємо, - зазначає Олег Кара-
ванський. – Які б непрості часи 
не були у нашій державі, але 
рідна мова, рідна пісня – це 
ті скарби українського наро-
ду, про які потрібно пам’ятати 
завжди. Любов до творчості 
об’єднує працівників «Терно-
пільгазу», їх дітей та онуків у 
велику родину. У такий спо-
сіб ми виховуємо молоде по-
коління. У нашому підприєм-
стві працюють цілі родини і це 
не може не тішити. Адже у га-
зове господарство приходять 
люди, які сильні волею. Це ро-

бота небезпечна,  важка, відпові-
дальна, але надзвичайно потріб-
на. Тому ми дуже цінуємо усіх на-
ших працівників, які щодня дба-
ють про те, щоб у кож-
ній домівці палав бла-
китний вогник. 

У фестивалі взя-
ли участь працівники 
«Тернопільгазу» з усі-
єї області. Всього 167 
осіб, з них 49 – діти та 
онуки газовиків. Спер-
шу відбулися регіо-
нальні відбіркові тури 
у підгрупах в Бучачі, 
Чорткові та Збаражі, а 
найкращі номери обра-
ли для гала-концерту 
та підбиття підсумків. 
Виступи конкурсан-
тів оцінювало спеці-
альне журі. Його голо-
ва Олексій Лещишин, 
методист обласного 
центру народної твор-

чості, зізнається, було непросто. 
Адже надзвичайно велика кіль-
кість талановитих учасників та 
цікавих номерів.

– «Блакитний вогник» - дуже 
цінне явище аматорської діяль-
ності, – зазначив він. –  Тут зібра-
лися люди, які співають, танцю-
ють, декламують поезію. Вони 
не мають професійної освіти, 
але надзвичайно люблять мис-
тецтво. Серед них є справжні са-
мородки, таланти, які вартують 
великої сцени. Тому і важко було 
визначити переможців, вибрати 
кращих з кращих, але ми це зро-
били. 

У газовиків непроста робо-
та, яка вимагає і сил, і самовідда-
чі, і  відповідальності. Однак під 
час обідніх перерв, і після робо-
ти вони знаходять час, щоб репе-
тирувати.  Одягаються у народ-
ні костюми, співають, жартують, 
творять. І це та частина життя, 
яка приносить радість, дає сти-

мул до праці і натхнення жити. 
Жіночий вокальний ансамбль 

Підволочиської дільниці створи-
ли сім років тому. 

- Ми любимо пісню і вже не 
уявляємо себе без неї, - каже 

Ганна Квартальна, оператор 
обчислювальних машин Під-
волочиської дільниці. - . Час-
то виступаємо на різних свя-
тах у рідному містечку. Для 
усіх нас творчість – це важ-
лива частина життя. Репети-
руємо двічі на тиждень. За-
звичай, під час обідньої пе-
рерви. 

Інженер контакт-центру 
Марія Ватраль хоч у декретній 
відпустці, та все ж бере участь 
в концерті. ЇЇ чоловік – веду-
чий свята.

- Тут панує щира і сімейна 
атмосфера, - зізнається жін-
ка. – Я дуже люблю наш фес-
тиваль і завжди радо беру 
участь. Сподіваюся, наша до-
нечка Катруся, якій лише три 
місяці, коли підросте, також 

виступатиме на «Блакитному 
вогнику». 

Концерт вражав талантами – 
незвичайними костюмами, силь-
ними голосами, артистизмом і 
оригінальністю виконання. Ко-
жен номер був цікавий по-своєму. 
Наприкінці гала-концерту Олег 
Караванський та члени журі на-
городили кращих  артистів і  ко-
лективи квітами, дипломами та 
подарунками.

За загальними результатами 
творчого суперництва рівних не 
було  колективу головного під-
приємства «Тернопільгаз» (ке-
рівник Олег Караванський). Дру-
гу сходинку почесного п’єдесталу 
пошани посіли аматори Збаразь-
кого УЕГГ, а трійку призерів за-
мкнули митці Теребовлянського 
УЕГГ.  Усіх їх нагородили Почес-
ними відзнака-
ми, грамотами 
та грошовими 
преміями.

ОДНА СІМ’Я -
 і в роботі, і на сцені

Мистецький фестиваль «Блакитний вогник» відкриває таланти серед працівників «Тернопільгазу»
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- Вітчизняна система житлових суб-
сидій за рівнем охоплення населен-
ня фактично не має аналогів у світовій 
практиці. За даними Міністерства со-
ціальної політики України, наприкін-
ці 2017 року одержувачами субсидій на 
оплату вартості комунальних послуг, 
придбання твердого палива та скрапле-
ного газу в нашій країні були 6,5 міль-
йонів сімей, або більше 40 відсотків від 
сукупної чисельності домогосподарств. 
Для порівняння, в інших державах, де 
функціонують механізми субсидування 
витрат на утримання житла, рівень охо-
плення ними коливається в межах 1-5 
відсотків від чисельності населення. 

Причиною різкого зростання чи-
сельності отримувачів житлових субси-
дій стало підвищення тарифів на послу-
ги ЖКГ у рамках переходу до 100-відсо-
ткового відшкодування населенням со-
бівартості їх надання. Внаслідок цьо-
го, видатки бюджету на функціонуван-
ня системи житлових субсидій зросли за 
останні роки в кілька разів і на 2018 рік 
закладені на рівні понад 71 мільярд гри-
вень - на оплату компослуг і 2,7 мільяр-
дів - на придбання твердого палива та 
скрапленого газу. 

Звісно, можна критикувати таке 
збільшення видатків на програму жит-
лових субсидій, апелюючи при цьому 
аргументами, що краще ці кошти спря-
мувати на енергомодернізацію житло-
вого фонду чи інші потреби, і в цьому є 
певне раціональне зерно. За розрахун-
ками експертів, ґрунтовна модернізація 
житла, впровадження інноваційних тех-
нологій у галузі ЖКГ дали б змогу ра-
дикально зменшити показники спожи-
вання населенням комунальних благ, а 
отже й витрати на оплату їх вартості. 

- Важливим питанням є також 
обґрунтованість самих тарифів 
на компослуги.
- Так, і це викликає багато сумнівів 

в експертному середовищі. Як і зави-
щені норми споживання комунальних 
благ; недостатньо ефективний контр-
оль за правомірністю призначення жит-
лової субсидії. Однак, в умовах, коли ре-

форма енергоефективності просуваєть-
ся не такими темпами, як би того хоті-
лося, немає ясності у питанні прозоро-
го формування тарифів на компослу-
ги, не вирішені інші важливі питання, 
держава не може відмовитись від узя-
тих на себе зобов’язань перед громадя-
нами щодо забезпечення їх соціального 
захисту в умовах різкого підняття тари-
фів на послуги ЖКГ, а тому збільшення 
відповідних видатків бюджету є цілком 
зрозумілим. Зупинити щорічне зростан-
ня видатків держави на фінансування 
програми житлових субсидій може тіль-
ки проведення комплексу реформ галу-
зі ЖКГ у багатьох напрямках. 

- Може статися таке, що субси-
дії «підвищать» вартість компос-
луг?
- Якщо між зростанням вартості ко-

мунальних послуг та обсягами нара-
хованих субсидій є очевидний прямий 
зв’язок, то наявність зворотного впли-
ву - питання дискусійне. В пресі та соці-
альних мережах нерідко можна зустрі-
ти думки про те, що система житлових 
субсидій - це новітній механізм «перека-
чування» бюджетних коштів з гаманців 
українців до підприємств-монополістів 
житлово-комунальної сфери. У зв’язку 
з цим, останні зацікавлені у постійно-
му підвищенні вартості компослуг, бо 
це призведе до зростання обсягів нара-
хування субсидій, а отже їхніх доходів. 
Говорити про те, наскільки обґрунтова-
ними є такі судження є справою невдяч-
ною, але підґрунтям для їхньої появи є 
недостатня прозорість процесу форму-
вання тарифів на житлово-комунальні 
послуги, а також відсутність повноцін-
них ринкових відносин у галузі. 

Перехід до об’єктивної методики ви-
значення тарифів, демонополізація рин-
ку житлово-комунальних послуг дасть 
можливість зняти більшість питань 
щодо справедливості процесу тарифо-
утворення. Тут слід згадати нещодавно 
прийнятий парламентом Закон №1581-
д «Про житлово-комунальні послуги», 
який закладає основи для демонополі-
зації ринку. Цим документом передбаче-

но прозорий поділ тарифу із зазначен-
ням розміру плати за власне комуналь-
ні послуги та плати за їхнє постачання 
(управління), а також можливість для 
ОСББ (об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків) самостійно укла-
дати договори з постачальниками тих 
чи інших комунальних благ. Це формує 
конкурентне середовище серед поста-
чальників, а як відомо, де є конкуренція 
- там зниження ціни.

- Чи існує субсидіювання комунал-
ки у країнах Заходу? Якщо так, 
яким чином це відбувається? 
Можливо, там існують якісь інші 
механізми, на які б годилося звер-
нути увагу Україні?
- У більшості країн «старої» Європи 

субсидій власне на житлово-комунальні 
послуги немає, громадяни самі опла-
чують вартість утримання будинків та 
прибудинкових територій, вивезення 
сміття та інших послуг. Натомість, у де-
яких країнах, зокрема Франції, Німеччи-
ні, вартість компослуг враховується при 
встановленні розмірів інших соціаль-
них виплат (допомоги з безробіття, ма-
лозабезпеченості тощо). Існують також 
окремі субсидії на оплату оренди жит-
ла. Оскільки плата за комунальні послу-
ги, зазвичай, входить до розміру оренд-
ної плати, то такі субсидії частково по-
кривають і вартість спожитих оренда-
рем комунальних благ. 

Однак, на відміну від України, ско-
ристатися допомогою від держави може 
дуже обмежене коло громадян, а субси-
дія призначається за адресним прин-
ципом. Допомога покриває лише части-
ну орендної плати, а її розміри залежать 
від низки чинників: величини орендної 
плати, площі й типу житла, кількості та 
віку мешканців, рівня їх доходів тощо. 
Кожен випадок звернення за допомо-
гою розглядається індивідуально, а вся 
заявлена реципієнтом інформація ре-
тельно перевіряється уповноваженими 
соціальними інспекторами.

- Розкажіть, будь ласка, про це де-
тальніше. 
- Оригінальний механізм непрямо-

го субсидування житлово-комунальних 
послуг використовують у країнах Бал-
тії. Він полягає у призначенні соціальної 
допомоги особі, дохід якої після сплати 
комунальних платежів виявиться ниж-
чим за встановлений стандарт. При цьо-
му враховуються усі обставини фор-
мування витрат на компослуги: право 
власності на житлове приміщення, наяв-
ність у заявника іншої нерухомості і вар-
тість власне комунальних благ, розрахо-
вана на підставі норм споживання. Для 
отримання допомоги від держави заяв-
ник передусім має отримати статус ма-
лозабезпеченої особи. 

В окремих нових членах ЄС - краї-
нах колишнього соцтабору існують ме-
ханізми субсидування власне житлово-
комунальних послуг. Для прикладу, в 
Польщі схема житлових субсидій має ба-
гато спільних рис з вітчизняною модел-
лю і передбачає надання допомоги у ви-
падку, якщо дохід заявника нижчий за 
визначений мінімум, а також за умови 
проживання у помешканні з малою пло-
щею (для одинака площа житла не має 
перевищувати 35 метрів квадратних, 
для кожної наступної особи у складі до-
могосподарства житлова площа збіль-
шується на 5 «квадратів»). Як і в країнах 
Західної Європи, через наявність обме-
жень допомогою від держави для опла-
ти компослуг може скористатися дуже 
незначний відсоток жителів країни. При 
цьому кожен випадок звернення за так 
званою «житловою надбавкою» органи 
соціального захисту розглядають окре-
мо, з повною перевіркою інформації. 

- Що ще є відмінним від української 
практики?
- Те, що призначена субсидія перера-

ховується на спеціальний банківський 
рахунок одержувача, і ці кошти мож-
на використати виключно для оплати 
вартості компослуг. Натомість, в Україні 
житлова субсидія - це фактично сума, на 
яку зменшується розмір плати за кому-
нальні послуги після проведення розра-
хунків держави з постачальниками. Го-
ловним недоліком такої схеми є те, що 
вона не стимулює громадян до ощад-
ливого споживання ресурсів. Перехід до 
грошової форми розрахунків при функ-
ціонуванні системи житлових субсидій 
передбачений рішенням про їх моне-
тизацію, нещодавно прийнятим Кабмі-
ном. Реалізація першого етапу монети-
зації, який передбачає перехід на грошо-
ві розрахунки бюджету з постачальни-
ками комунальних послуг, розпочнеться 
з 1 січня 2018 року. На другому етапі пе-
редбачено перейти до грошових розра-
хунків на рівні споживачів послуг, тоб-
то конкретних громадян. На наше пере-
конання, впровадження такої схеми ста-
не потужним стимулом для ефективно-
го й економного споживання ресурсів з 
боку населення. Однак, такий крок має 
супроводжуватись активною роботою 
щодо верифікації одержувачів субсидій, 
усунення можливостей для приховуван-
ня доходів, маніпуляцій з місцем реє-
страції та інших заходів.

В УКРАЇНІ СИСТЕМА ЖИТЛОВИХ 
СУБСИДІЙ ЗА КІЛЬКІСТЮ ЇХ 

ОТРИМУВАЧІВ НЕ МАЄ АНАЛОГІВ У СВІТІ 
Кабмін запропонував Верховній Раді в доопрацьованому 
проекті держбюджету-2018 збільшити фінансування 
житлових субсидій майже на 16 мільярдів. Таким чином, 
сума сягнула 71 мільярда гривень замість передбачених 
55 мільярдів. Ряд експертів критикують цей крок, мовляв, 
у бюджеті й без того грошей не вистачає. А, по-друге, 
кошти від субсидій осідають в кишенях монополістів, які 
надають послуги. 
Чи економічно доцільно збільшувати на таку значну суму 
витрати на субсидії? 

На запитання «Нашого ДНЯ» відповідає Володимир Петрович 
ГОРИН, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів 
ім. С.І.Юрія факультету фінансів Тернопільського національного 
економічного університету.

Масові субсидії – новітній механізм «перекачування» бюджетних коштів 
з гаманців українців до підприємств-монополістів чи турбота про громадян?
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Майк Мазурки 

Напевно, "найстарішим" з "голлівуд-
ських українців" є Майк Мазурки, він же 
Маркіян Мазуркевич, який родом з Тер-
нопільщини. Видатний характерний ак-
тор знімався з 30-х років минулого сто-
ліття і встиг засвітитися практично з усі-
ма суперзірками: від Рейгана до Мадон-
ни. Нам він відомий, перш за все, завдя-
ки культовій комедії "У джазі тільки ді-
вчата". Всупереч іміджу тупого громи-
ли, Майк Мазурки мав ступінь бакалав-
ра мистецтв і дуже любив зніматися в ко-
медіях. Він зіграв понад сто епізодичних 
ролей і помер у віці 81 року, так і не здій-
снивши мрію ще раз побачити батьків-
щину.
Квітка Цісик 

Батьки Квітки - вихідці з Західної 
України. Вона народилась вже у США. З 
нею працював продюсер Майкла Джек-
сона Квінсі Джонс, її голос звучав у ре-
кламі для McDonald’s, Coca-Cola, American 
Airlines та для Ford Motors. Квітка запи-
сала для України два альбоми з народни-
ми піснями, які вразили не лише україн-
ців, а й США. 
Джек Паланс (Володимир 
Палагнюк) 

Голлівудський актор, який ніколи не 
цурався свого походження. Він нагоро-
джений "Оскаром" у 1992 році. Народив-
ся вже у США, батьки були вихідцями зі 
Львова та Тернопільщини. Від Росії Джек 
відцурався. У 2004 році він відмовився 
від звання народного артиста Росії, наго-
лосивши, що нічого спільного з Росією не 
має, адже є українцем. 

Ігор Сікорський 
Народився майбутній геній у Киє-

ві. Перше світове визнання він здобув у 
24 - його літак "Ілля Муромець" став ре-
кордсменом у вантажопідйомності. Зго-
дом авіаконструктор подався у Штати, 
де відкрив власну компанію - Sicorski 
Air Engineering. Його гелікоптери вико-
ристовували Збройні сили США. І саме 
"пташки" українського інженера перши-
ми в історії перелетіли Атлантику і Ти-
хий океан. Так, його літаки та гелікопте-
ри з’єднали континенти і дозволили до-
лати величезні відстані за лічені годи-
ни. 

Серж Лифар 
Сергій Лифар родом з Київщини. З 

юності його тягнуло до мистецтва - мо-
лодим співав у хорі, грав на скрипці та 
фортепіано. Балетом почав займатись з 
17 років. До Парижа його забрала вчи-
телька танців, яка емігрувала. Ним захо-
плювались митці та критики, називаючи 
його богом танцю. Серед друзів Сержа - 
Пабло Пікассо, Сальвадор Далі, Коко Ша-
нель. Від громадянства Франції танцю-
рист відмовився. "Я українець і цим пи-
шаюсь", - так він відповів на пропозицію 
Шарля де Голля. 

Міла Йовович 
У 5 років Міла емігрувала з батька-

ми до Америки. Тут вона й почала успіш-
ну акторську кар’єру. Крім цього Міла ще 
співає, грає на музичних інструментах та 
є професійною моделлю. На відміну від 
багатьох емігрантів, які бували в Украї-
ні раз у житті, вона тут бувала не раз. Під 
час Революції гідності підтримала укра-
їнців та закликала шанувальників жерт-
вувати гроші на допомогу постраждалим 
на Майдані. 

Соломія Крушельницька 

Неперевершене сопрано у три окта-
ви Соломії Крушельницької не залиша-
ло байдужими нікого. Оперною дівою за-
хоплювався увесь світ. Соломія легко спі-
вала на восьми мовах. Аби слухачі знали, 
звідки вона родом, після концертів спі-
вачка часто знайомила публіку з україн-
ськими піснями. 

Енді Воргол
Андрій Варгола став легендою за 

життя, зробивши з реклами справжнє 
мистецтво. Він - творець поп-арту. Наро-
дився геній у сім’ї лемків вже у США. Він 
займався усім: створював рекламу, зні-
мав фільми, випускав журнали та навіть 
мав власний телеканал. Культовими ро-
ботами стали серія “Кока-Кола” та суп у 
бляшанці. Далі пішли “8 Елвісів”, “Монро” 
та інші. 

Стів Возняк 
Одним з засновників усім відомої 

компанії Apple є Стів Возняк, батько яко-
го буковинець. Грандіозна компанія за-
родилась зі шкільної дружби з Стівеном 
Джобсом: двоє вірних друзів розпочали 
еру персональних комп’ютерів. 

Богдан Гаврилишин 

Економіст зі світовим ім’ям наро-
дився на Тернопільщині, згодом май-
же все життя провів у Канаді. Гаврили-
шин був членом Римського клубу. Це 
міжнародна неурядова організація, яка 
об’єднує громадських діячів та вчених з 
понад 30 країн світу. Вони займаються 
перспективами розвитку людства. За-
вдяки йому з’явився Всесвітній форум 
у Давосі. Сюди щороку з’їжджаються 
політики та перші особи світового біз-
несу. 

Леопольд фон Захер-Мазох 
Батько мазохізму родом зі Львова. 

Підкорив він Європу творами, яких че-
кали з шаленим нетерпінням навіть Ві-
ктор Гюго, Флобер, Дюма-молодший та 
інші французи, які фанатіли від книжок 
Мазоха чи не найбільше. Та в Україні він 
жив не довго, далі була Чехія та Австрія. 
У своїх найвідоміших творах “Венера в 
хутрі” та “Дон Жуан із Коломиї” автор не 
забув про своє коріння. У цих творах по-
дії відбуваються в Україні. 

Девід Копперфільд 
Девід Коткін, який зараз є славетним 

ілюзіоністом, народився у США. Дідусь 
Девіда по батьковій лінії був іммігран-
том з України. Також Копперфільд від-
крив містичне кафе без офіціантів та до-
помагає інвалідам розвивати спритність 
рук. 

Стівен Спілберг 

Хоч народився всесвітньо відомий ре-
жисер у США, походить Стівен з Одеси. У 
сім’ї часто звучала українська мова, а за-
синав він під українські колискові. Не-
дарма улюбленою стравою Спілберга є 
борщ. Свого походження він не цурався, 
і коли у 2006 році вперше потрапив до 
Одеси сказав: "Нарешті я на рідній зем-
лі!"

Петро Капиця 
Батьки Петра - вихідці з Волині. У 

1978 році фізика за відкриття низьких 
температур відзначили найпочеснішою 
Нобелівською премією. Науковець був ві-
домим та затребуваним, він був членом 
25 фізичних товариств у світі. За внесок у 
науку Капиця має іменний астероїд. 

Вейн Грецкі 

Канадський хокеїст Вейн Грецкі вста-
новив 61 хокейний рекорд. Нашими коре-
нями завдячує бабусі з Тернопільщини, і 
українську мову чув саме від неї. Грецкі, 
або ж Грицько став символом нового хо-
кею за свою майстерність у гольових пе-
редачах, технічність та невловимість. 

Роберт Максвел 
Одна з найзагадковіших постатей в 

історії. Гох Мехел Гершович, більш відо-
мий як Роберт Максвел, народився на За-
карпатті у селищі Солотвино. Своє ім’я 
він ще змінить кілька разів, поки стане 
Максвелом – мільярдером, який воло-
дів великою частиною медійного бізне-
су Великобританії. Максвел знав понад 
10 мов. Подейкували, що він працював 
на різні таємні спецслужби та розвідку. У 
1978 році приїхав в Україну. Побачивши 
рідне містечко, яке зовсім не змінилося 
за 40 років, аби його оживити, запропо-
нував меру 60 мільйонів доларів, але той 
відмовився. 

Макс Левчин 
У Силіконовій долині у США, яка сла-

виться концентрацією високотехноло-
гічних компаній, теж відзначились наші. 
У свої 27 киянин Макс Левчин створив 
систему платежів PayPal, якою зараз ко-
ристується цілий світ. Україну хлопець 
покинув у 16. На сьогодні він є одним з 
найуспішніших та найбагатших програ-
містів долини. 
Володимир Горовиць 

Володимир - з Києва, ще у 5 років сів 
за фортепіано. У 21 він виконав 155 тво-
рів, що було феноменально для його віку. 
Спочатку переїхав до Берліна, згодом - до 
Америки. Саме він є володарем 25 премій 
“Греммі”. Платівки з його записами ста-
вали справжніми бестселерами, квитки 
на концерти розкуповували миттєво. За 
словами біографа Горовця, він часто зга-
дував рідний Київ. Якось, граючи з ан-
глійським оркестром, розлютився і ска-
зав: "Я українець і покажу англійцям, що 
таке темп".

Володимир Хавкін 
Мільйони людей у всьому світі за-

вдячують Володимиру Хавкіну життям. 
Вихідець з Бердянська винайшов вак-
цину проти холери та чуми. Найдовше 
жив бактеріолог в Індії – 22 роки, ряту-
вав країну від епідемії. За 40 років більше 
35 мільйонів осіб вбереглось від страш-
ної хвороби. В Індії Володимира почали 
сприймати як божество, преса нарекла 
“благодійником людства”. 

Девід Духовни 
Точніше – Духовний. Американський 

кіноактор українсько-єврейського похо-
дження. Дід Мойше Духовний - емігрант 
з Бердичева Житомирської області. У 
квітні 2014 сам Девід Духовни в Твітері 
назвав себе українцем: "Я виріс, думаю-
чи, що я росіянин, але тільки зараз зрозу-
мів, що завжди був українцем. Ніколи не 
пізно змінитися".

Серед 20 емігрантів, які прославили Україну 
НА ВЕСЬ СВІТ, Є УРОДЖЕНЦІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

На чужині вони займали важливі державні пости, 
підкорювали світ кіно, музики і технологій, здійснювали 
епохальні наукові відкриття, не забуваючи про своє 
коріння. Недавно у ЗМІ з’явився рейтинг українців, 
які прославили нашу державу на весь світ. Серед 
них – вихідці з Тернопільщини: голлівудські актори 
Майк Мазурки і Джек Паланс, оперна діва Соломія 
Крушельницька, економіст зі світовим ім’ям Богдан 
Гаврилишин, хокеїст Вейн Грецкі…
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Нардепам та іншим 
«слугам народу» 
начхати на думку 

українців. І частково 
на думку західних 
партнерів - європейців 
та американців. Про 
партнерство наша влада 
згадує тоді, коли треба 
випросити черговий 
транш у міжнародних 
фінансових структур, 
коли вчергове Захід 
має нагадати Путіну, що 
«Крим - не його», озвучити 
на міжнародному рівні 
заяви щодо окупованих 
територій Донбасу та інше. 

Західний політикум, тим ча-
сом, наголошує на необхіднос-
ті боротьби з корупцією в на-
шій країні, дотримання право-
вих норм, законності. Бо саме від 
цього значною мірою залежить 
міжнародна підтримка. І фінан-
сова. Проте в Україні замість бо-
ротьби з корупціонерами депу-
тати та представники інших дер-
жавних інституцій воюють з ан-
тикорупціонерами.  

Тому й не дивно, що найви-
щий законодавчий орган дер-
жави - Верховна Рада є лідером 
недовіри серед українців. Біль-
ше 40 відсотків співвітчизників 
вважають: в Україні досі не від-
булося жодної успішної рефор-
ми. На думку ще 30 відсотків рес-
пондентів, зроблено приблиз-
но десяти відсотків від того, 
що потрібно. Про це розпові-
ла в інтерв’ю спільному проек-

ту «Руху Чесно» та «Українській 
правді» директор фонду «Демо-
кратичні ініціативи» Ірина Бе-
кешкіна.

Наступні «почесні» місця на-
родної недовіри посіли уряд і 
президент. А за ними ті, хто по-
винен боротися з корупцією: 
прокуратура, суди, поліція.    

Однозначним лідером дові-
ри серед державних інституцій 
є армія. 

На фоні високого антирей-
тингу, загострення ситуації на 
Донбасі, бідності в країні, депу-
тати підвищують собі зарплату. 
До рівня міністрів (посадовий 
оклад міністра складає 16 ти-
сяч). За це проголосували 235 де-
путатів, при необхідних 226. Се-
ред них і четверо нардепів від 
Тернопільщини. 

Отже, з наступного року спі-
кер ВР Андрій Парубій отриму-
ватиме 20,4 тисячі гривень - це 

12 прожиткових мінімумів. Пер-
ший заступник Ірина Геращен-
ко - 19,55 тисяч. Заступник голо-
ви ВР Оксана Сироїд - 18,7 тисяч. 
Керівникам фракцій платити-
муть 17,85 тисяч, їхнім заступни-
кам на 340 гривень менше -17,51 
тисячу. Членам комітету - 17 ти-
сяч. Утім, це лише базові оклади, 
не враховуючи надбавок і пре-
мій. А вони чималі. 

Також «слуги народу» пе-
реглянули деякі пункти норм 
витрат на одного депутата, 
які відшкодовуються за раху-
нок держбюджету. Наприклад, 
порівняно з минулим роком, 
утричі збільшили компенса-
ції за проїзд нардепів - із 28 ти-
сяч гривень на рік до 90 тисяч. 
На оренду житла депутат у на-
ступному році може витрати-
ти 237 тисяч гривень платни-
ків податків. Це - майже 20 ти-
сяч на місяць. Яка розкіш! Це 

14 мінімальних пенсій одного 
пенсіонера - 1373 гривні! Інши-
ми словами, за суму, яку нардеп 
витратить на оренду житла за 
місяць, український пенсіонер-
«мінімальник» живе більше 
року. У 2017 році на житло де-
путату виділяли 167 тисяч.

Парламентарі також під-
вищили загальний місячний 
фонд для оплати праці своїх 
помічників-консультантів - до 
25 прожиткових мінімумів. Це - 
більше 42 тисяч.

А ось прожитковий мінімум 
працездатних українців з 1 січ-
ня складе 1762 гривні. До кінця 
року цю мізерію підвищать до 
1921 гривні. Така «опіка» наро-
дом. 

Парламент у суспільстві 
справедливо охрестили ЗАТ 
«Верховна Рада України». Бо це 
ЗАТ «ВРУ» - клуб багатих полі-
тиків, які вкладають мільйони 
у свої передвиборчі програми, 
аби отримати статус народно-
го депутата. Він дає владу, гроші, 
вплив та інші можливості.       

Депутатам, приміром, укра-
їнське законодавство забороняє 
мати власний бізнес. Насправді 
ж закони, Конституція їм не указ. 

А що в законі сказано про во-
лодіння корпоративними пра-
вами? Як повідомляє телеканал 
«24», із 423 нардепів нинішнього 
скликання 216 політиків є акціо-

нерами, кінцевими бенефіціара-
ми і контролерами українських 
та іноземних компаній. Тобто, 
кожен другий депутат. За фрак-
ціями «акціонери» розмістили-
ся таким чином. У «Народному 
фронті» - таких 30 народних де-
путатів, «Самопомочі» - 19, «Ра-
дикальній партії Олега Ляшка» 
- шість, «Блоці Петра Порошен-
ка» - 75, «Волі народу» - 13, «Від-
родженні» - 21, «Опоблоці» - 27, 
«Блоці Юлії Тимошенко» - вісім, 
позафракційних - 17.   

Чому міжнародні організа-
ції, які допомагають Україні бо-
ротися з корупцією, не порушу-
ють питання корпоративних 
прав нардепами, наголошують 
журналісти згаданого телекана-
лу. Адже це є недопустимим для 
парламентарів жодної з країн Єв-
росоюзу. 

В Україні ж народні обранці 
набувають фантастичні статки 
під час свого депутатства. Тоб-
то, працюючи на державній ро-
боті. Ось тільки суспільству ко-
ристі від них мало. А заплатить 
воно у наступному році депу-
татам, їхнім помічникам, пра-
цівникам парламенту на 390,3 
мільйонів гри-
вень більше, 
ніж цьогоріч. 

За місяць оренди житла нардеп заплатить річну 
пенсію пересічного жителя Тернопільщини 

Кому з нардепів від Тернопільщини 
не вистачало на прожиття?

Як відомо, народні депутати підтримали проект постанови «Про фінансове забезпечення ді-
яльності народних депутатів України», яким пропонується встановити розмір посадових окла-
дів парлоаментарів на рівні окладів членів Кабміну. «За» віддали голоси 235 нардепів, повідо-
мляє сайт ВР.  

Щодо нардепів від Тернопільщини, то троє з них за підвищення собі зарплати не голосува-
ли. Це - Михайло Головко («Свобода»), Тарас Пастух (Радикальна партія Олега Ляшка) і Роман За-
ставний («Народний фронт»). 

А представники від «БПП» Олег Барна, Микола Люшняк, Тарас Юрик і «ударівець» Ігор По-
бер проголосували «за».

Чим не вгодив нардепам 
від Тернопільщини голова 

Антикорупційного комітету Соболєв?
Як відомо, 7 грудня більшістю голосів - 265 - народні депу-

тати Верховної Ради підтримали зняття Єгора Соболєва з по-
сади голови Антикорупційного комітету. Голосування відбу-
лося з ініціативи представників БПП «Солідарність». Підтри-
мали рішення щодо зняття «антикорупційника» Соболєва і 
нардепи від Тернопільщини.

«За» проголосували: представники «Народного фронту» 
Роман Заставний і Володимир Соляр; «порошенківці» Тарас 
Юрик і Олег Барна; «ударівець» Ігор Побер. 

«Свободівець» Михайло Головко був відсутній у сесійній 
залі під голосування. Екс-голова Тернопільської ОДА, «ради-
кал» Юрій Чижмарь - не голосував. Його однопартієць Тарас 
Пастух проголосував «проти» зняття Соболєва.

Ольга 
ЧОРНА.

До правоохоронців 
звернулися жителі 
Великих Дедеркал 

Шумського району про те, що 
їхній односелець роз’їжджає 
на тракторі в нетверезому 
стані. 

Поліцейські групи швидкого ре-
агування виїхали на місце події і за-
стали водія трактора Т-40 за кер-
мом у нетверезому стані. До того ж 
горе-водій зізнався, що транспорт-
ний засіб він викрав, інформує від-
діл комунікації поліції Тернопіль-
ській області.

Як з’ясувалося, трактор нале-
жить Великодедеркалівському ко-

мунальному господарству. Керів-
ник підприємства впізнав крадія, 
адже той раніше працював у них. 
Каже, той непогана людина, от 
тільки як тверезий, а щойно вип‘є – 
ростуть за ним золоті верби.

Напередодні крадіжки зловмис-
ник добряче хильнув. «Під граду-
сом» вирішив зробити добро для 
односельців – розчистити доро-
ги від снігу. Пішов до гаража ко-
мунального господарства, забрав 
звідти трактор і гайда вулицями. 
Там його й застали правоохоронці.

Зловмисникові інкримінують 
частину 2 статті 289 ККУ. Триває 
досудове розслідування.

На засіданні виконавчого 
комітету було прийнято 
рішення обмежити рух 

великовагового транспорту 
без антибуксових пристроїв на 
дорогах та вулицях Тернополя.

Ідеться про проїзні шляхи, які суміс-
ні з дорогами загального користуван-
ня М-12, Стрий – Тернопіль – Кірово-
град – Знам’янка, М-19, Доманове – Ко-
вель – Чернівці – Тереблече, Р-41, обхід м. 
Тернополя та на інших вулицях міста при 
умовах снігопаду, ожеледиці на інших не-
сприятливих погодних умовах.

Також заборонено паркування тран-
спортних засобів на вулицях та дорогах 

міста, крім спеціально відведених місць 
для паркування при умовах снігопаду, 
ожеледиці на інших несприятливих по-
годних умовах.

До слова, рішення було прийняте з ме-
тою забезпечення безпеки дорожнього 
руху при несприятливих погодних умовах, 
належного утриманню шляхово-мостового 
господарства, під’їзду спеціальної аварійно-
рятувальної техніки та вивезення побуто-
вих відходів, враховуючи Постанову Кабіне-
ту Міністрів України від 27.06.2007 р. № 879 
«Про заходи щодо збереження автомобіль-
них доріг загального користування», керу-
ючись Законом України «Про місцеве само-
врядування в Україні».

На Шумщині веселий тракторист
хотів зробити добро людям, 

але ніхто не оцінив його працю
Під час снігопаду та ожеледиці 

у Тернополі обмежать рух 
великовагового транспорту
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

В Євросоюзі деякі ліки коштують у 
20 разів дешевше, ніж в Україні 

Через недоліки на фармацевтично-
му ринку в Україні деякі ліки коштують 
у 20 разів дорожче, ніж в ЄС. Про це заяви-
ла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Су-
прун, повідомляє «Укрінформ». На україн-
ському фармринку, зокрема, малий асорти-
мент ефективних лікарських засобів. У Ні-
меччині 45 тисяч лікарських засобів, у нас 
- лише 13 тисяч. Друге - це завищені ціни. 
Дешеві препарати знайти неможливо, бо 
вони не зареєстровані в Україні. В ЄС тіль-
ки від раку крові зареєстровано у 2,5 ра-
зів більше препаратів, ніж в Україні. Річ у 
тім, що реєстрація окремих препаратів іно-
земних фармвиробників у нас тривала 2-3 
роки. 

Росія веде «холодну війну» 
проти Британії 

Міністр оборони Великої Британії Ге-
він Вільямсон заявив, що Росія веде ві-
йну з його країною відразу на декількох 
фронтах і намагається зруйнувати її еко-
номіку. «Росія веде війну проти Великої 
Британії на різних фронтах. Ми знаходи-
мося з нею в стані «холодної війни» і Росія 
неймовірно активна в спробі завдати шко-
ди інтересам Британії», - розповів міністр у 
інтерв’ю «Daily Mail». І наголосив: характер 
сучасної війни змінюється, і Росія буде ви-
користовувати будь-які засоби для підриву 
інтересів Британії і загалом Заходу. «Ми по-
винні переконатися, що у наших збройних 
сил є ресурси, аби впоратися з цим», - до-
дав він.

ЄС можуть перетворити 
в Сполучені Штати Європи

Екс-глава Європарламенту та лідер 
німецьких соціал-демократів Мартін 
Шульц хоче до 2025 року перетворити 
Євросоюз на Сполучені Штати Європи. 
На його думку, країни мають укласти спіль-
ний конституційний договір, пише «Ні-
мецька хвиля». Якщо деякі країни не захо-
чуть цього, то вони повинні будуть вийти 
зі складу ЄС. «Європа -  гарантія нашого ви-
живання. Це єдиний шанс, якщо ми хочемо 
конкурувати з іншими великими регіона-
ми світу», - зазначив Шульц. На його дум-
ку, федеративна Європа стане не загрозою 
для країн-членів, а змістовним доповне-
нням національних держав. Крім того, він 
попередив про розвиток праворадикаль-
них рухів у Європі. Тому, якщо не посилити 
Європу «цілком конкретно», то правопо-
пулістські сили переможуть. До речі, ідею 
утворити Сполучені Штати Європи запро-
понували раніше, ніж утворився ЄС - у 1925 
році.

Папа Римський пропонує змінити 
молитву «Отче наш»

Папа Римський Франциск пропо-
нує змінити текст перекладів одні-
єї з основних християнських молитов 
«Отче наш». Про це він розповів у інтерв’ю 
італійським журналістам, повідомляє 
«Mirror». «За словами понтифіка, рядок, у 
якому Бога просять «не введи нас у споку-
су», є не зовсім точним, адже, згідно з ни-
нішньою версією молитви, може здатися, 
що сам Бог «вводить у спокусу», - йдеться 
у повідомленні. Папа наголосив, що Римо-
католицькій церкві слід прийняти інший 
переклад, який краще відображає суть мо-
литви. У французькій католицькій церк-

ві вже прийнятий переклад, згідно з яким 
цей рядок звучить як «не дай нам впасти у 
спокусу».

Роботою Трампа незадоволені 
ще більше американців

Нове опитування центру «Pew 
Research Center» показало, що лише 32 
відсотки американців задоволені робо-
тою Дональда Трампа на посаді прези-
дента США, повідомило видання «The 
Hill». При цьому 63 відсотки опитаних за-
явили, що незадоволені тим, як президент 
США виконує свої обов’язки. Видання за-
значає, що це найнижчі показники схва-
лення діяльності Трампа, зафіксовані з мо-
менту його вступу на посаду президента 
США. Крім того, Трамп встановив рекорд 
із найнижчим показником підтримки се-
ред співгромадян на такому ранньому ета-
пі президентства при порівнянні зі своїми 
найближчими попередниками на цій поса-
ді. 

Щороку в світі «дають на лапу» 
трильйон доларів

Щороку в світі витрачається один 
трильйон доларів на хабарі, повідомляє 
ООН. У результаті корупції держави недо-
отримують $2,6 трильйонів - суму, еквіва-
лентну 5 відсотків світового ВВП. Згідно 
з даними Програми розвитку ООН, у краї-
нах, що розвиваються, пов’язані з корупці-
єю втрати перевершують обсяги офіцій-
ної допомоги у десять разів. «Цифри при-
голомшують, але ще більше дивує те, що 
лежить за цими фінансовими махінація-
ми - світ страшної убогості й нерівності», 
- зазначив глава департаменту управлін-
ня з підтримки світобудівництва ПРООН 
Патрік Кеулерс. І згадав про розслідуван-
ня панамських та «райських архівів» й під-
креслив, що ці матеріали журналістів пока-
зали величезний масштаб прихованих сві-
тових багатств у офшорах. 

У Німеччині на аукціоні продали 
село разом з людьми

Невелике німецьке село Альвін, що 
у федеральній землі Бранденбург, про-
дали на аукціоні анонімній особі за 140 
тисяч євро, інформує «Німецька хви-
ля». Покупець живе в Берліні. У селі, роз-
ташованому приблизно за 140 кілометрів 
від Берліна, живе близько 20 людей, пере-
важно пенсіонери. Будинки в селі частково 
зруйновані або потребують ремонту. Ряд 
потенційних покупців після відвідин села 
відмовилися від угоди, оскільки не мали 
коштів на ремонт. Анонімний бізнесмен 
був єдиним претендентом на купівлю. До 
об’єднання Німеччини село Альвін належа-
ло вугільній фабриці. Але після об’єднання 
країни фабрику закрили, а молодь залиши-
ла село. У 2000 році Альвін придбали двоє 
братів за символічну ціну в одну марку. Піс-
ля смерті одного з братів інший виставив 
село на продаж.  

У Словенії нові правила 
оплати доріг 

Із 1 квітня 2018 року почнуть діяти 
нові правила оплати доріг в Словенії. 
«Словенія запроваджує нову обов’язкову 
електронну систему оплати DarsGo за ви-
користання усіх автодоріг для усіх тран-
спортних засобів (вантажних автомобілів, 
автобусів) з максимально дозволеною ва-
гою понад 3,5 тонни. З того ж дня скасову-
ються усі інші попередні можливості опла-
ти (готівкою, Dars-картками тощо)», - по-
відомляє прес-служба посольства Украї-
ни у Словенії. Відтепер кожен згаданий 
транспортний засіб, водій якого має на-
мір використовувати словенські автошля-
хи чи швидкісні автомагістралі, має бути 
зареєстрований в системі 
DarsGo та обладнаний засо-
бом DarsGo для здійснення 
оплати. 

На Донбасі загинули більше 
2750 наших військових

Під час конфлікту на Донбасі заги-
нули понад 2750 українських військо-
вих, майже 2400 з них зі складу Зброй-
них Сил. Про це повідомив президент Пе-
тро Порошенко, йдеться на сайті глави дер-
жави. І підкреслив, що завдяки спільним зу-
силлям українського народу вдалося ство-
рити «одну з найбільш сильних армій на єв-
ропейському континенті». 

Лише півроку після Майдану 
чиновники боялися брати хабарі

Коли після Революції Гідності чинов-
ники помітили, що ніхто не карає за ко-
рупцію, вони знову взялися за старе. Таку 
думку в ефірі телеканалу ZIK висловив го-
лова громадської організації «Родина Ге-
роїв Небесної Сотні» Володимир Бондар-
чук. За його словами, страх перед злочином 
хабарництва тривав близько півроку піс-
ля Майдану. «Перші місяці після Майдану я 
особисто бачив, що вони очікують і боять-
ся. Але після півроку відсутності активних 
дій все почало повертатися назад», - сказав 
Бондарчук. 

«Paradise Papers»: 
у справі фігурують 68 українців
У міжнародному розслідуванні «Рай-

ські документи» фігурують 68 українців: 
55 чоловіків і 13 жінок, йдеться у прес-
релізі аналітичної системи «YouControl», 
пише «Главком». Із 57 офшорів, власника-
ми яких є українці, 27 зареєстровані на Бри-
танських Віргінських островах, 11 - на Бер-
мудських островах, сім - на Мальті, чотири 
- на острові Мен, по три - на Кайманових і 
Сейшельських островах, по одному - у Ве-
ликобританії і на острові Джерсі. Дві тре-
тини українців-засновників офшорів «Рай-
ських документів» - керівники або власни-
ки українських компаній, що працюють в 
аграрному, фінансово-інвестиційному, фар-
макологічному, транспортному, енергетич-
ному та ІТ-секторах.

Діти ватажків бойовиків «ДНР» і 
«ЛНР» живуть у європах та америках

Діти ватажків бойовиків живуть не 
в терористичних «ДНР» і «ЛНР», а в міс-
тах, що контролює Україна або закордо-
ном. Про це в своєму блозі на Site.ua пише 
військовий журналіст Мирослав Гай, пові-
домляє «Укрінформ». «Список сімей, що ве-
дуть подвійний спосіб життя, пристойний. 
Але ж ці упирі зруйнували життя мільйо-
нів людей. Заради чого, якщо вони не ба-
чать майбутнє в Росії або в «новоросіях»?» 
- обурюється Гай. Так, діти лідера руху «До-
нецька республіка» Тетяни Очаповської 
вчаться в Дніпрі. Там її донька вийшла за-
між. Екс-«міністр праці і соцполітики «ДНР» 
Роман Лягін сім’ю вивіз до Німеччини. Мер 
Кадіївки (Стаханова) Сергій Желваков, на-
ближений до екс-ватажка «ЛНР» Плотниць-
кого, відправив дітей у США. Син вивчає в 
Америці кримінальне право, а донька про-
сто розважається. Донька екс-нардепа Во-
лодимира Струка, якого заарештували за 
організацію псевдореферендуму на Луган-
щині і фінансування тероризму, живе у Ки-
єві. Її квартира - в елітному районі, водить 
«Porsche». Молодший брат Плотницького 
має дві квартири в Україні, одну з яких на 
Київщині здає в оренду.

Підвищення «мінімалки» загрожує 
розколом у суспільстві

«При зростанні мінімальної зарпла-
ти до 4100 гривень бачимо нехтування 
інтересами тих, хто не працює. Якою буде 
пенсія наступного року? 1400 гривень! 
Тому в суспільстві виходить розкол», - таку 
думку висловив Володимир Лановий, ко-
лишній віце-прем’єр-міністр - міністр еко-
номіки на телеканалі ZIK. «Що буде з ціна-
ми, коли «мінімалку» підвищать? Чи витри-
має наша економіка? І хіба влада каже, де 
можна реально взяти гроші? Я вважаю під-
вищення «мінімалки» популізмом і грою, 
яка руйнує економіку», - обурився Лановий. 
І розповів, хто бачить вигоду від підвищен-
ня. Йдеться про посадовців: «Будуть підви-
щувати собі зарплату в 22 рази. По 300 ти-
сяч виписувати премію. Наприклад, Зорян 
Шкіряк - радник міністра внутрішніх справ 
нараховує собі 300 тисяч!»

За кордон торік вивели 
з країни шалені гроші 

«Маски-шоу», товсті пачки купюр, 
гроші, законсервовані у банках, гучні за-
яви правоохоронців - так затримують ко-
рупціонерів. Потім хабарників судять і час-
то відпускають. Вони втікають або сплачу-
ють штраф, менший за хабар. Проте, звідки 
статки так і не пояснюють, повідомляє те-
леканал «24». Два мільярди гривень, $420 
мільйонів та 4 мільйони євро - стільки то-
рік незаконно вивели за кордон коштів, ка-
жуть у НАБУ. А скільки грошей українці що-
дня віддають як подяку, підрахувати не-
можливо. Семеро з десяти українців готові 
давати хабарі. Відмовити хабарнику готові 
близько третини, кажуть соціологи Фонду 
демократичних ініціатив. Таких свідомих 
лише 19 відсотків. За оцінками психологів, з 
нинішніми темпами змін у суспільстві оста-
точно переконати українців жити без хаба-
рів вдасться щонайменше через 15 років.

Влада збільшує субсидії, 
щоб підвищити тарифи?

Бюджет-2018 - для олігархів і коруп-
ціонерів. З величезним дефіцитом, наду-
тою дохідною частиною, непотрібними ви-
тратами. Інфляція, яка в цьому році замість 
прогнозованої у 7-8 відсотків складе аж 15, 
розженеться ще більше, тому що дефіцит 
величезний, а борг зростає шаленими тем-
пами. Таку думку сайту «24» висловив екс-
міністр економіки Володимир Лановий. 
«Кому уряд і депутати виділять наступного 
року фінансову допомогу? «Нафтогазу», ву-
гільній галузі і енергетикам Ахметова. Саме 
тому і збільшують субсидії, щоб потім під-
няти тарифи. Але зараз влада про це мов-
чить. Та щокварталу підвищуються ціни на 
електроенергію, а тепер українці платити-
муть за тепло щомісяця, не тільки взимку. 
Тобто, наперед гроші платимо, а чи дадуть 
тепло - невідомо», - сказав Лановий. І зазна-
чив, що знову закладається зниження кур-
су гривні. «Україна - найбільш передеваль-
вована держава у світі. Підстав для падін-
ня гривні немає. Девальвація у зворотному 
напрямку битиме по цінах і по рівню життя 
українців», - переконаний економіст.

Півроку безвізу: вигода 
мандрівникам і прикордонникам

Минуло півроку, як між Україною та 
Євросоюзом запрацював спрощений ре-
жим перетину кордону. З початку дії без-
візу прикордонники оформили 355 тисяч 
громадян України, які, подорожуючи, ско-
ристалися перевагами спрощеної систе-
ми. Про це повідомили у Держприкордон-
службі, передає телеканал «24». Найбільше 
українці прямували через кордон з Поль-
щею та Румунією - майже 90 тисяч та 65 ти-
сяч осіб, відповідно. Також у рамках «безві-
зу» українські прикордонники отримали 
доступ до баз даних Інтерполу в 126 між-
народних і міждержавних пунктах пропус-
ку. Це дало змогу виявити майже дві тися-
чі розшукуваних осіб, 198 викрадених тран-
спортних засобів тощо.

Україна Світ
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Невеличка кімната 
на вулиці 15 
Квітня, 3 досі не 

має вивіски і жодних 
вказівників, однак 
дорогу сюди знайти 
не складно – місцеві 
жителі вже знають, 
що тут розташований 
соціальний магазин 
«Одежина», і радо 
підказують шлях. У 
тісному приміщені 
акуратно розміщені 
стелажі з одягом – все 
посортоване. Окремо 
дитячі речі, жіночі 
та чоловічі. Взуття та 
іграшки у ящиках. Тут 
постійно багато людей – 
одні приносять речі, інші 
обирають. Є й такі, що 
просто зайшли запитати, 
чим допомогти. 

Своєрідний майданчик вза-
ємодопомоги людей одне одно-
му заснувала переселенка з Лу-
ганська Яна Шкуратова разом з 
друзями та волонтерами. Жін-
ка зізнається: з власного досві-
ду знає, що таке потреба у зви-
чайних побутових речах. Тому 
сьогодні хоче допомагати тим, 
хто цього потребує. До того ж, 
ідея магазину дуже проста і не 
вимагає значних фінансових 
затрат – речі, які не потрібні од-
ним, стають у нагоді іншим. 

-  Я вражена активністю тер-
нополян. До нас приходять де-

сятки людей і діляться своїми 
речами, - розповідає Яна. - Як 
не дивно, але багато речей при-
носять переселенці. Адже вдяч-
ні тим, хто свого часу допоміг 
їм, а сьогодні хочуть бути ко-
рисними для інших. 

Люди, які перебувають у 
важкому матеріальному стано-
вищі – малозабезпечені та ба-
гатодітні родини, інваліди, си-
роти та їх опікуни, переселен-
ці, постраждалі від бойових дій 
на сході України, пенсіонери та 
інші соціально незахищені мо-
жуть закуплятися в «Одежи-
ні» безкоштовно. Для цього по-
трібно надати копії паспорта і 
посвідчення про статус. Також 
люди можуть принести речі, які 
їм не потрібні, і натомість обра-
ти щось інше. 

Пані Олена - переселен-
ка з Донецька. Вона принесла 
в «Одежину» 15 кілограмів ре-
чей і тепер шукає одяг для ді-
ток племінниці, яка також при-
їхала зі Сходу і незабаром наро-
дить маля.

– Тут можна знайти справ-
ді якісні речі, - каже жінка. - До-
бре, що є такий магазин, бо ку-
пувати все самому дуже дорого. 
Хтось ці речі не використовує 
і вони просто лежать в шафі, а 
для інших вони дуже потрібні. 

У майбутньому поряд з ма-
газином планують створили 
майстерню для одягу та  взут-
тя. Ініціатори соціального гар-

деробу сподіваються, що у та-
кий спосіб зможуть заробити 
кошти на оренду приміщен-
ня і сплату комунальних по-
слуг. Адже кошти на сам мага-
зин вдалося отримати завдяки 
громадській організації «Крим 
SOS», а от інші витрати поки що 
доводиться оплачувати самим. 
Також Яна Шкуратова розро-
била проект благодійного ма-
газину «BLAGOдать», де можна 
було б продавати різні речі, які 
б жертвували на благодійність 
люди, і в такий спосіб підтри-
мувати задум «Одежини».

Яна з родиною приїхала у 
Тернопіль три роки тому. Вони 
мали успішний бізнес у Луган-
ську, однак війна все таки зму-
сила покинути рідну домівку. 

- Від нас до кордону з Росі-
єю 15 кілометрів, тож коли по-
чалися бойові дії, активна фаза 
агресії Російської федерації, по-
чали гинути люди, ми виріши-
ли залишити все, - пригадує 
вона.

У Тернопіль Яна з чоловіком 
приїхали з трирічним Глібом. 
Сьогодні у них підростає ще 
один синочок Лука. Яна зараз 
навчається в Українській соці-
альній академії – опановує ази 
соціального підприємництва. 
Зізнається, Тернопіль поступо-
во стає для неї рідним містом. 
Саме тут підростають її діти і 
тут їх сім’я бачить своє майбут-
нє. Жінка принесла в «Одежи-
ну» багато своїх речей, чолові-
ка, дітей, іграшки. Значна час-
тина з них привезені ще з Лу-
ганська. 

- Ми розуміємо, що таке по-
требувати  чогось, - каже Яна. – 
Коли тобі потрібно купити зи-
мове взуття дитині, а грошей 
немає. Адже треба заплатити 
за оренду квартири, купити їжу. 
Не вистачає коштів на елемен-
тарні речі. Я координатор колл-
центру переселенців і знаю со-
тні таких історій. Важко пере-
дати те відчуття, коли замість 
подушки ти згортаєш куртку і 

запихаєш в наволочку. А вранці 
прокидаєшся, витягуєш і йдеш 
на роботу. Банки для консер-
вування, постіль чи навіть ба-
нальні газети – для когось це 
може бути не потрібне, а бага-
тьом людям це надзвичайно 
потрібно. Звичайно, можна ку-
пити. Але не завжди на це є ко-
шти. За три роки після переїзду 
у Тернопіль ми пережили бага-
то, але завжди, у різних ситуа-
ціях нам на шляху траплялися 
люди, які допомагали, підтри-
мували. Взагалі всі ті події, що 
переживає наша країна сьогод-
ні, є величезним тестом на лю-
дяність. 

«Одежина» - це результат 
спільної праці небайдужих лю-
дей, благодійників, які підтри-
мують цю ідею. Соціальний 
магазин працює лише декіль-
ка днів, але там завжди багато 
людей. Відтак потрібно постій-
но оновлювати гардероб. Во-
лонтери кажуть, що особливо 
бракує чоловічого та дитячого 
одягу, верхнього одягу та взут-
тя. Тому просять тернополян 
перебрати свій гардероб і одяг, 
який не використовують, від-
нести в «Одежину». Також мож-
на приносити постільну білиз-
ну, іграшки, банки для консер-
вування, посуд. 

Всього в "Одежину" за кіль-
ка днів роботи звернулося вже 
40 сімей. Приїздили люди не 
лише з Тернополя, а й з райо-
нів. Магазин працює за адре-
сою 15 Квітня, 3 – з понеділка 
по п’ятницю  з 10:00 до 18:00. 
Тут завжди 
раді відвідува-
чам. 

СОЦІАЛЬНИЙ ГАРДЕРОБ «ОДЕЖИНА»: 

МОЖЕШ – ПРИНЕСИ, 
ПОТРЕБУЄШ – ВІЗЬМИ

Магазин безкоштовного 
одягу відкрили 

у Тернополі

Юлія 
ТОМЧИШИН.

У Тернополі на Театральному майдані уже встановили го-
ловну ялинку міста. Наразі займаються прикрашанням но-
ворічного дерева,  завершити роботи планують до кінця на-
ступного тижня. Долучатися закликають і тернополян, зокре-
ма, просять приносити іграшки, виготовлені власноруч. Було 
б чудово, якби зроблені вони були з матеріалів, які не зіпсує 
дощ чи сніг.

Також комунальники Тернополя прикрашають новоріч-
ною ілюмінацією центр міста. Ведуться роботи із встановлен-
ня новорічного освітлення фонтанів та вулиць міста. Окрім 
цього, на Театральному майдані облаштують «Файне зимове 
містечко» та ковзанку.

Урочисте засвічення вогнів головної ялинки міста відбу-
деться 19 грудня на Театральному майдані.

Прикраси свою ялинку
Тернополян закликають приносити іграшки для новорічної красуні
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Маски для сухої шкіри 
З ВІВСЯНИХ ПЛАСТІВЦІВ
3-4 ст. ложки пластівців залити гарячим 

молоком або вершками. Отриману масу те-
плою накласти на обличчя. Потримати 15-
20 хвилин. Змийти теплою водою. Ця мас-
ка допоможе пом'якшити суху, обвітрену й 
огрубілу шкіру.

З МОРКВИ ТА ЯЄЧНОГО ЖОВТКА
2-3 середні морквини натерти на дріб-

ній тертці, змішати з одним яєчним жовт-
ком і нанести на шкіру обличчя. Потримати 
10-15 хвилин. Змити теплою водою.

КАПУСТЯНА МАСКА
Подрібнити листя свіжої капусти, при-

варити в молоці до стану кашки. Остудити, 
щоб суміш була ледь теплою, та нанести на 
шкіру обличчя та шию на 15-20 хвилин. 

МАСКА ЗІ СВІЖИХ ПОМІДОРІВ 
Натерти на великій тертці один свіжий 

помідор, додати 1 ст. ложку крохмалю та ре-
тельно перемішати, щоб вийшла однорідна 
маса. Потім додати у суміш 1 ч. ложку олії, 
перемішати і нанести на обличчя на 10-15 
хвилин. 

МЕДОВА МАСКА
2 ст. ложки меду змішати з 1 ст. ложкою 

вівсяних пластівців, додати 2 чайні ложки 
молока. Суміш нанести на шкіру обличчя 
та потримати 15-20 хвилин. Однак, маску 
не можна застосовувати при алергії на мед.

ЖОВТКОВА МАСКА
Жовток розтерти з 1 ч. ложкою олії, до-

дати 0,5 ч. ложки лимонного соку та ретель-
но перемішати. Нанести на шкіру обличчя 
на 10-15 хвилин. До складу маски можна до-
дати 1 ч. ложку меду, якщо немає алергії на 
цей продукт.

МАСКА З ВАРЕНОЇ КАРТОПЛІ
Зварити картоплю в мундирі (для мас-

ки знадобиться 1-2 картоплини), очистити, 
розім’яти та змішати з 1 ст. ложкою смета-
ни або вершків. Нанести на обличчя на 10-

15 хвилин. Потім змити теплою водою.
БАНАНОВА МАСКА
Розім’яти один середній банан, дода-

ти 1 ч. ложку живильного крему, 1 ч. ложку 
оливкової олії, 0,5 ч. ложки лимонного соку 
та ретельно перемішати. Нанести на облич-
чя на 15-20 хвилин. Змити теплою водою.
Маски для жирної шкіри

З СИРОМ
Змішати 1 ст. ложку сиру (несолодкого) 

і 1 ст. ложку кефіру середньої жирності. Пе-
ред сном нанести маску на обличчя тонким 
шаром. Змити через 15-20 хвилин і відразу 
ж скористатися живильним кремом. 

ДРІЖДЖОВА МАСКА
Взяти 1/2 пачки звичайних дріжджів, 

додати один жовток, декілька крапель ли-
монного соку і кефір, отриману масу нане-
сти на 15 хвилин на обличчя. 

ХЛІБНА МАСКА
М'якуш чорного хліба, розмочений в 

очищеної холодній воді (можна кип'яченій) 
або в кислому молоці нанести рясним ша-
ром на всі ділянки шкіри з розширеними 
порами. Змити прохолодною водою через 
20-25 хвилин.

КАРТОПЛЯНА
Дрібно натерти сиру картоплю. Карто-

пляну масу перемішати з білком, медом і 
дрібкою солі. Маска добре освіжає обличчя.

З БАНАНОМ
М’якоть одного банана добре розім’яти 

і змішати з розтопленим медом і соком 
апельсина або лимона. Для густоти в суміш 
можна вмішати трохи пластівців вівсянки. 

З АЛОЕ 
Взяти м’якоть алое, вмішати до неї мед 

і масло чайного дерева. Нанести на облич-
чя. Цей засіб також рятує шкіру від прищів. 
Масу можна зберігати на холоді впродовж 
місяця.

ПИВНА 
У світле пиво додати сік грейпфрута і 

рідкий мед. Замість соку можна скориста-
тися олією лаванди. Пивна маска добре під-
вищує еластичність жирної шкіри і змен-
шує її жирність.
Маски для нормальної 
шкіри

З ВИСІВОК
Взяти 2 ст. ложки пшеничних висі-

вок, залити 0,5 склянки нежирного моло-
ка. Дати постояти 5-10 хвилин. Нанести до-
статньо товстим шаром на 15-20 хвилин. 
Змити теплою водою. Таку живильну маску 
рекомендується використовувати до 3 ра-
зів на тиждень.

З ГЛІЦЕРИНОМ
1 ч. л. гліцерину змішати з жовтком 1 

яйця. Натерти на тертці 1 зелене яблуко і 
вмішати в суміш. Нанести на 10-15 хвилин. 
Змити теплою водою.

ЯБЛУЧНА МАСКА
Очистити яблуко від шкірки, натерти 

на тертці і змішати з 1 ч. ложкою сметани 
або оливкової олії і 1 ч. ложкою крохмалю. 
Отриману суміш нанести на обличчя і шию 
на 20-25 хвилин, а потім змити теплою во-
дою.

З ХУРМИ
Розім'яти м'якоть хурми і нанести на 

шкіру. Через 20 хвилин змити за допомогою 
ватного спонжа і тоніка для обличчя. Після 
цього нанести живильний крем. 
Маски для в'янучої шкіри 

З ЖОВТКОМ
1 яєчний жовток розтерти з 1 ч. лож-

кою несолоного вершкового масла до отри-
мання однорідної суміші. Маску нанести на 
шкіру обличчя та шиї на 20-25 хвилин. Піс-
ля цього змити відваром кропиви. Протер-
ти шкіру шматочком льоду і обсушити.

МОРКВЯНО-СМЕТАННА
2 ст. ложки сметани змішати з 1 яєчним 

жовтком і 2 ч. ложками морквяного соку. 

Добре розтерти. Миску нанести на шкіру 
обличчя та шиї на 30 хвилин. Вмиватися 
водою кімнатної температури. Маска запо-
бігає утворенню зморшок і чудово живить 
шкіру.

ГЛІЦЕРИНОВА МАСКА
1 ч. ложку гліцерину змішати з 1 ч. лож-

кою меду. Розтерти і додати стільки борош-
на, щоб вийшла густа кашка. Нанести на 
шкіру обличчя і шиї і залишити на 20 хви-
лин. Змити прохолодною водою.

МЕДОВО-ОЛИВКОВА МАСКА
2 ст. ложки вівсяних пластівців подріб-

нити у блендері. Змішати їх з 1 столовою 
ложкою оливкової олії, 1 ч. ложкою меду 
і 2 ст. ложками молока. Нанести на шкіру 
на 30 хвилин. Вмиватися прохолодною во-
дою.

З НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
3 ст. ложки насіння соняшнику очисти-

ти, розтовкти в ступці. Змішати їх з 2 ч. лож-
ками меду. Додати трохи води, щоб вийшла 
кашка. Нанести на шкіру обличчя та шиї на 
25-30 хвилин. Вмиватися теплим відваром 
квіток ромашки. Маска чудово живить ста-
ріючу шкіру.

МЕДОВО-ШИПШИНОВА З ВІТАМІНА-
МИ

1 ч. ложку меду розтерти з 1 яєчним 
жовтком і 1 ч. ложкою масла шипшини. До-
дати по 10 крапель масляного розчину ві-
таміну А і вітаміну Е. Ретельно перемішати. 
Нанести на шкіру обличчя та шиї на 20 хви-
лин. Змити спочатку теплою, а потім холод-
ною водою. 

МАСКА З ПЕТРУШКИ
3 ст. ложки подрібненої зелені петруш-

ки з'єднати з 1 ст. ложкою світлого меду 
і 1 яєчним жовтком. Ретельно розтерти 
до отримання однорідної маси. Нанести 
на шкіру обличчя та шиї на 20-25 хвилин. 
Змити теплою водою, обсушити махровим 
рушником. Протерти обличчя і шию тоні-
ком.

Взимку шкіра 
обличчя потребує 
особливого захисту 

та догляду. Найбільшими 
її ворогами в цю пору 
є холод, вітер, сухість 
повітря у приміщенні 
та постійні перепади 
повітря, що згубно 
впливають на стан шкіри. 
Пропонуємо вам поради 
від лікарів-дерматологів 
і косметологів про те, як 
правильно доглядати за 
шкірою взимку.

1. ЗБАГАТІТЬ РАЦІОН
Брак вітамінів в організмі – 

одна з причин сухості шкіри. По-
повнювати вітамінні запаси слід 
не тільки ззовні, за допомогою 
кремів та олій, а й зсередини. 
Проблему сухості шкіри допома-
гає вирішити збалансована діє-
та: додайте в раціон більше їжі, 
багатої на Омега-3 жири: рибу, 
зелені овочі, свіжі фрукти і горі-
хи. Не зайвим також стане при-
ймання вітамінних комплексів.

2. УВІМКНІТЬ ПРОХОЛОД-
НУ ВОДУ

Найкращий друг здорової 
шкіри – прохолодна вода. Оскіль-
ки, гаряча вода сильно сушить 
шкіру, слід вмиватися виключно 
водою кімнатної температури. 

3. НЕ ТРІТЬ ОБЛИЧЧЯ
Здавалося б - дрібниця! Але 

те, як ми витираємо шкіру, на-
пряму впливає на її стан. В хо-
лодну пору року під впливом мо-
розу та холодного вітру шкіра 
і без додаткового навантажен-
ня почуває себе не дуже добре. 
Тож одразу після вмивання злег-
ка промокніть шкіру та нанесіть 

трохи живильного крему, щоб 
попередити випаровування во-
логи. Робіть це хоча б за півгоди-
ни до того, як виходити на вули-
цю чи лягати спати.

4. НІ СПИРТУ!
Обираючи зимову косметику 

по догляду за шкірою обличчя, 
уважно ознайомтеся з її складом.  
Обов’язково проконтролюйте, 
щоб  у ній не містилось спирту, 
який сильно зневоднює шкіру. 

5. НЕ ПЕРЕСТАРАЙТЕСЯ З 
ПІЛІНГОМ

Косметологи рекомендують 

взимку використовувати пілінг 
лише раз в тиждень або й рідше. 
Після такої процедури слід вико-
ристовувати зволожуючий крем 
чи лосьйон.

6. ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЧИ ЖИ-
ВИЛЬНИЙ?

Переважна більшість жінок 
переконані, що найбільше їхній 
шкірі взимку не вистачає зволо-
ження. Проте небагато представ-
ниць прекрасної статі знають, що 
принцип дії зволожуючого крему 
– поглинання вологи. А в зимову 
пору, коли вологи у повітрі ката-
строфічно не вистачає, такий за-
сіб живиться саме вашою воло-
гою зсередини, ще більше погір-
шуючи стан шкіри. Тож взимку 
користуйтеся виключно живиль-
ним кремом.

Правила здорової шкіри для всіх 

КРАСИВА ЗИМА: 
найкращі маски 
для гарного личка 
Зима, холоди ... Ми надягаємо теплі речі, кутаємо шию шарфом, ніжки 

ховаємо в хутряні чобітки, а долоньки - в затишні рукавички. А як 
же бути з обличчям? Взимку личко потребує особливого догляду. А 

для того, щоб мати гарну та здорову шкіру, не обов'язково просиджувати 
дні в салонах краси та користуватися дорогою косметикою. Головне 
для краси шкіри – регулярний і правильний догляд, що складається з 
щоденного очищення, зволоження та живлення. Сьогодні «Наш ДЕНЬ» 
підготував для вас маски для обличчя, які допоможуть бути гарними і в 
холодну пору року.
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Повертайтеся 
живими
У цей важкий для України час
Біду переживає кожен з нас.
Хтось з нас шукає 

втрачену родину,
А хтось в АТО 

шукає свого сина…
Надія жевріє, 

а серце гірко плаче
І всі проблеми десь 

поділися неначе.
Тепер проблема – 

мирне майбуття,
Щастя – чиєсь 

врятоване життя.
Стільки усього коїться 

довкола
І ми, наче всліпу, йдемо по колу.
Чекаємо на добрий, мирний час
З надією, що Бог не кинув нас.
Не кинув хлопців на передовій
І всі вони повернуться живі
До нареченої, до жінки 

і до мами,
Аби пошвидше бути 

поряд з нами.
Не відвертайся, Боже, 

від солдата
Його чекає вдома 

жінка й мати.
В його дитини повні очі сліз:
«Щоб не двохсотий груз 

його привіз!»
Врятуй, Господи, 

кожного солдата –
Нехай дитя побачить 

свого тата!

Мій біль
За що? Допоки це 

безчинство буде?
Навіщо гинуть 

неповинні люди?
Коли здригнеться 

вже рука у ката?
Коли скінчиться ця війна 

проклята?
Невже кати ще не напились 

крові?
Святе Письмо учило 

всіх любові!
Яка любов, скажіть, 

вас породила?
Як на собі земля 

«таких» носила?
Ви стільки болю завдали 

моєму народу,
Що вистачить від роду 

і до роду.
Ви душу продали за мідяки,
А гинуть мої браття-земляки.
Біблія вчить, бажати зла – 

негоже.
Пошли прозріння нелюдам, 

о Боже!
Не дай чужинцям 

більше когось вбити,
Немає сил і сліз, щоб хоронити.
Дай, Боже, українцям 

всім терпіння,
А ворогу пошли своє прозріння,
Нехай панує мир на Україні,
Хай спокій оживе 

в кожній родині! 

Зоряна ДОВГАЛЮК, 
с. Білозірка

Лановецького району.

Йшли до села з 
надвечірнього 
поїзда. Пасажирів 

висипало багато, як 
завше перед вихідними. 
Борис Свиридович 
трохи відстав від гурту: 
любив спостерігати 
за людьми ззаду. 
Скільки то їх випало 
перем'яти пальцями за 
тридцять років роботи 
масажистом! 

Кажуть: хто має хист від 
Бога до тієї справи, тому па-
цієнтів не бракувало, не бра-
кує і не бракуватиме. То про 
нього мовлено. Не раз за кіль-
канадцять хвилин ставив на 
ноги хворого, котрий щойно 
не міг од болю поворухнутися 
на носилках. А добра слава до-
вгі ноги має. Тож тепер прихо-
дять і їдуть звідусіль, і не з по-
рожніми руками... Гріх так ду-
мати, але чим більше пацієн-
тів - тим для його кишені кра-
ще. Хвороби, а особливо остан-
нім часом, не минають ні про-
стих смертних, ні тих, хто у ка-
бінетах верховодить. Влада мі-
няється - болячки зостають-
ся. Спина за спиною - мов живі 
скульптури у нескінченній га-
лереї недуг.

Міг із постави, ходи визна-
чити й минулі, й теперішні, й 
майбутні хвороби людини, її 
вік.

Ось і тепер іде перед ним 
дівчинка років тринадцяти. 
А сколіоз уже викривив хре-
бет настільки, що без лікуван-
ня буде велика біда. Поруч ди-
бає бабуся - років під сімдесят. 
Зігнута, мов стара приземлис-
та яблуня під вагою одлітова-
ного.

Прискорив ходу, аби пере-
конатися, що не помилився. А 
бабуся враз оглянулася, при-
мружила очі проти сонця:

- То ти, Борисе, здоганяєш? 
А я думаю, хто так молодечо 
тупає. Розказуй, як святкував 
своє п'ятдесятиріччя. Воно ж 
недавно було, два тижні тому. 
Пам'ятаю ще зі школи, коли в 
тебе день народження...

Придивився: а то ж Леся 
Верещучка! За одною партою 
колись сиділи.

- Та було трохи гостей, - від-
кинув із чола сивуваті куче-
рі, ще вище підняв голову, під-
рівняв і без того пряму спину. 
- Великий гурт не маю за що 
кликати. Але бенкет на сотню 
осіб мусив у ресторані замови-
ти... Сумне то свято - ювілей, 
та що поробиш. Народ забави 
хоче. А ти, Лесю, як?

- На фермі човпуся, поки ще 
не всю худобу вивезли, - жінка 
спробувала розігнутись, але 
скривилася від болю. - Троє 

внуків уже маємо з моїм Яки-
мом. Він трактористом, а в 
жнива - комбайнером. Гро-
шей небагато дають, але зер-
но й цукор заробляє. Тяжко 
працює. І вдома не легше. Гек-
тар городу, двоє коней, коро-
ви, бички, свині, кролі, птиця... 
Інакше не виживеш.

- А ти майже не постаріла, 
- трусонув густою чуприною 
й силувано витиснув із себе 
усмішку.

   - І ти майже не постарів, 

- жінка прикрила рукою беззу-
бого рота.

«Боже, як Лесі не пощасти-
ло! - подумав Борис Свиридо-
вич, - Старість так рано підко-
сила її...»

«Боже, як Борисові не по-
щастило, - подумала Леся. - З 
одною дружиною розлучив-
ся, з другою теж не зжився… 
Такі гроші в руках мав - стекли 
крізь пальці, мов вода. Прогу-
ляв, протринькав стільки, що 
іншому на десять життів ви-
стачило б. А сімейного тепла 
на старість не матиме. Ні ді-
тей, ні внуків...»

Таки правда: щастя у кож-
ного своє…

Богдан МЕЛЬНИЧУК. 

Усі ровесники 
семирічного 
Дмитрика заздалегідь 

готувались до приходу 
Святого Миколая. Он 
Марічка ще на початку 
листопада написала йому 
на яскраво жовтому аркуші 
паперу листа з проханням 
принести їй різні солодощі, 
ляльку, що вміє говорити 
і співати, та ще чимало 
усякої всячини. В Ігорчика 
інші забаганки —  йому 
б супер нову машину 
з пультом керування, 
конструктор, санчата з 
кермом.

Дмитрик лише мовчки спо-
стерігав за жвавими одноклас-
никами. Ні, він не заздрив, про-
сто не розумів і не поділяв їхніх 
примх. Та що йому ті різнокольо-
рові пластмаси, які за місяць-два 
зламаються, і їх без жалю вики-
нуть на смітник.

У нього особлива мрія. Щове-
чора хлопчик клякав на коліна і 
просив у Бога тата, якого у нього 
ніколи не було.

Одного разу він спитав у мами, 
чому в інших  дітей є татусі, а у 
нього — немає. Але одразу ж по-
шкодував про це, бо на очі його 
матері несподівано набігли сльо-
зи. Більше про тата хлопчик ніко-
ли не запитував, бо не хотів роз-
чаровувати матусі, яку любив по-
над усе.

Пригадує, як у першовересне-
ві дні хтось із однокласників на-
звав його байстрюком. Він добре 
не розумів значення цього слова, 
але тієї ж миті вибіг у коридор, а з 
нього — на шкільне подвір’я. І тут 
дав волю своїм емоціям.

Ще змалечку Дмитрик ріс 
вразливою, доброю і чуйною ди-
тиною. Катя любила його понад 
усе і була для Дмитрика не просто 
гарною мамою, а  ще й хорошим, 
вірним другом.  

…Як вона зраділа, коли ді-
зналась, що вагітна. Дарма, що 
їй лиш недавно виповнилось 
дев’ятнадцять  років. Психоло-
гічно вона уже була готова до на-
родження дитини від свого ко-
ханого Олега, з яким зустріча-
лись протягом року. Але, як вия-
вилось, до цього не був готовий 
Олег:

- Нам ще рано заводити дітей. 

Завтра я піду з тобою до хорошого 
гінеколога, - казав Каті.

Вона не слухала, про що він 
далі говорив. Хоч і так усе було 
зрозуміло. Дівчина чимдуж по-
бігла до  кімнати у гуртожит-
ку, зачинила двері і заридала. Як 
вона могла так сліпо вірити лю-
дині, яка відмовилась від ще не-
народженої своєї кровинки? У 
пам’яті прокручувала щойно ска-
зані Олегом слова, які різали її 
без ножа. 

Того дня вона твердо виріши-
ла, що йому немає місця у її житті.

Швидко зібравши свої нехитрі 
статки, за якихось півгодини Катя 
з квитком на руках чекала на по-
їзд у напрямку, який перший по-
трапив на очі. Байдуже куди їхати, 
лиш би не бути з Олегом в одному 
місті і якнайшвидше його забути.

Важко Каті було на перших 
порах. Вона перевелась на зао-
чну форму навчання у Тернопо-
лі, який став для неї рідним. Тут 
їй щастило на зустрічі з хороши-
ми людьми. Спершу на вокзалі до 
неї підійшла жінка років шістде-
сяти. Побачивши, що Катя розгля-
дає оголошення стосовно пошу-
ку квартири, вона запропонувала 
пожити у неї за невелику плату:

— У мене нікого немає, буде 
мені веселіше. Я ще здалеку тебе 
помітила. Добра ти, дитино, по 
очах бачу. Тільки чимось дуже за-
смучена, - зауважила жінка.

Катя на одному диханні роз-
повіла свою історію пані Галині, 
вже коли вони дісталися на квар-
тиру.

— Що поробиш, таке непро-
сте життя… Але пам’ятай, що піс-
ля чорної смуги у ньому завжди 
з’являється біла,  — втішала гос-
подиня Катю.

Майбутня мама влаштувала-

ся прибиральницею на двох під-
приємствах, що неподалік від їх-
нього дому. Коли народився Дми-
трик, бабуся Галя доглядала за 
ним, як за рідним, адже своїх вну-
ків не мала. Особливу її підтримку  
відчула Катя під час чергової сесії 
в інституті.

Коли Дмитрик пішов в дитса-
док, Катя влаштувалася на роботу 
за спеціальністю. Так і жили вони 
втрьох — бабця Галя, Катя і Дми-
трик.

…У грудні в Каті на роботі була 
«запарка»  — перевірки за пере-
вірками. А назавтра мав приїхати 
перевіряючий із Києва.

Катя завмерла, коли відчини-
лися двері її кабінету і на порозі 
з’явився перевіряючий. Ні, з бух-
галтерією у неї все було в поряд-
ку. Тільки чому саме він? Стільки 
кілометрів вона подолала сім ро-
ків тому, щоб більше ніколи його 
не бачити…

— Катю, я тільки недавно ді-
знався, у якому місті ти живеш і де 
працюєш. Усі ці роки я картав себе 
за негідний вчинок. Я зустрічав 
багатьох жінок, але такої, як ти, 
у мене не було, — перервав її роз-
думи Олег. — Пробач мені, якщо 
зможеш.

Катя, як і тоді, вибігла у кори-
дор вся у сльозах. Того дня вона 

на роботу не повернулася, відпро-
силася, посилаючись на погане са-
мопочуття.

Наступного дня її кабінет пе-
ретворився на справжню квітко-
ву галерею. В одному з букетів 
вона прочитала записку: «Я б усе 
на світі віддав, лиш би бути з то-
бою і нашим сином».

Повернувшись з роботи, Катя 
про все розповіла бабусі Галі.

 — Дитино, може, й справді він 
одумався.  Тоді, боячись відпові-
дальності, зопалу натворив дур-
ниць. Роби так, як тобі велить сер-
це,  — по-материнськи порадила 
їй Галина Іванівна.

За ніч Катя ні на мить не сту-
лила очей. Звісно, вона любила 
Олега і досі, попри той біль, якого 
він їй завдав. Але боялася вдруге 
обпектися.

Зранку на підвіконні вона по-
бачила аркуш паперу. Підійшов-
ши ближче, прочитала: «Святий 
Миколаю! Я не хочу ніяких пода-
рунків, крім одного — тата».

Цей лист остаточно підтвер-
див її рішення.

…А 19 грудня, в день святого 
Миколая, здійснилася  найзапові-
тніша мрія Дмитрика  — тепер у 
нього, як у всіх його однокласни-
ків, є тато!

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Життєві сюжети

Невигадана історія

Богдан Мельничук - відомий 
письменник, драматург, 
редактор, журналіст, 
краєзнавець, заслужений 
діяч мистецтв України, член 
національних спілок журналістів 
та письменників України 
другий рік бореться із важкою 
недугою. Днями він звернувся 
до усіх небайдужих із щирою 
розповіддю і проханням…

«Два роки тому в Києві, у Національному 
інституті раку мені поставили печальний 
діагноз: рак 4-го ступеня (пухлина лівої нир-
ки) з численними метастазами в легенях, 
печінці та інших органах. За одну ніч я поси-
вів… Як потім зізналася дружина, лікарі ска-
зали їй: “Ви запізно його привезли. Йому за-
лишилося жити не більше місяця…”

Але Бог милостивий, для Нього нема не-
можливого. Я вторував дорогу до церкви, зо-
крема до відомого далеко за межами Тер-
нополя отця Йосафата, щоденно щиро мо-
лився ( і продовжую це робити) вдома. Крім 
того, після консультацій з онкологами і на-
родними цілителями поєднав кілька мето-
дик лікування. Яка з них із Божою поміччю 
допомогла – не можу сказати, але, слава 
Господу, продовжую жити і творити.

Багато посприяли добрі люди, бо препа-
рати коштують великих грошей, а їх у мене 
ніколи не було. Місячна доза тільки одного з 
препаратів – вотрієнт – вартує більш два-
надцять тисяч гривень. Усіх благодійників 
назвати не вистачить місця, але мені од-
наково дорогими були і кілька сотень гри-
вень від бізнесмена, і десятка від пенсіоне-
ра. Вдячний усім, завдяки кому живу, вони 
назавжди в моєму серці, низький їм уклін! 
Щоправда, деякі з добре знайомих мені міс-

цевих мільйонерів вдавалися мало не до ди-
тячих витівок: вимикали телефони, відмов-
чувалися, відповідали не своїм голосом, щоб 
уникнути зустрічі зі мною. Та Бог їм суддя, 
хай продовжують набивати гаманці. Хоча 
на пам’ять мимоволі спливають слова з ві-
домої пісні народного артиста України Сте-
пана Ґіґи про те, що у домовини нема ки-
шень…

Попри певне поліпшення мого здоров’я, 
курс лікування необхідно продовжувати. Це 
підтвердили відповідні обстеження та ре-
зультати аналізів. Надія на одужання є. Але 
знову – проблема коштів. Моєї скромної пен-
сії аж ніяк не вистачає. Тому змушений удру-
ге звернутися до всіх небайдужих за фінан-
совою допомогою на ліки. З хати по нитці… 
Номер моєї картки у 
ПриватБанку: 5168 7573 3061 
5172. Мій телефон 0672234108.

Буду сердечно вдячний 
усім, хто відгукнеться. 
З повагою –
письменник, журналіст, 
редактор, заслужений діяч 
мистецтв України
Богдан МЕЛЬНИЧУК.
м. Тернопіль».

Етюд
Їхніми стежками, 

що згубились між 
зорями, ступає зима. Хурделиці 

замели давні мрії. Перемели роки... 

А грудень, як і колись, пахне мандари-
нами і передноворіччям. На слизькій доро-
зі сковзаються зорі. Хтось залишає на сні-
гу сліди, хтось їх шукає. Вітри перебирають 
промерзе гілля на деревах, мов струни хи-
мерних арф…  

Колись вони гадали: що є на зворотньо-
му боці місяця. Тепер знають: там - їхнє май-
бутнє, яке не збулося. Бо ні Він, ні Вона не ві-
дають, яким би воно могло бути.   

Колись… сніг мав для них смак мерзлих 
яблук із сусіднього саду. Мороз пахнув те-

плим димом, який вився зі старих сільських 
коминів: тоді в грубках палили дровами і 
соломою. На холодному розмальованому ві-
зерунками вікні Вона писала Його ім’я. По-
тім «стирала» своїм подихом, щоб ніхто не 
побачив. А Він поспішав до Неї через кучу-
гури снігів, які, здавалось, сягали стріхи і 
неба…    

Тепер… життя вплело у Його волосся 
ранню сивину. У Її долю - дороги. Десь посе-
ред світу зустрічаються їхні спогади. А в сни 
приходить грудень - молодий, закоханий… 

Він і досі шкодує, що не вберіг їхньо-
го кохання. Бо те, друге, стало його болем і 
зневірою. 

Вона поклала їхні почуття на мольберт. 

Зима на Її картинах особлива: сумна і ве-
села, холодна і тепла. Її гріють дими зі ста-
рих коминів. І смутком лягають під старою 
яблунею дві тіні, руки яких тримають одне 
мерзле яблуко… 

Ольга ЧОРНА. 

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: Моніка Юзюк, 
Софія Фасолько та Софія Хомяк, м. Шумськ.

Дитинство різнобарвне і щасливе,
Яскраве, простодушне, галасливе.
Дитинство пахне мамою і хлібом.
Різдвом, ялинкою, пухнастим снігом. 
Дитинство - це від зайчика 

цукерки і горішки,
Веселі, сонячні усмішки.
Це казка, що не хоче підростати, 
Й теплі обійми батьківської хати…

«Я не хочу ніяких 
подарунків – 
крім тата…»

Йшли до села…

БОРОТЬБА ЗА ЖИТТЯ ТРИВАЄ…

Сніг мав смак мерзлих яблук 
із сусіднього саду

Ольга ЧОРНА. 

крім тата…»крім тата…»крім тата…»крім тата…»крім тата…»крім тата…»крім тата…»
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АРЕНА

Шахтар здолав Манчестер Сіті в останньому турі групового 
етапу Ліги чемпіонів і з другого місця вийшов у плей-офф. На 26-й 
хвилині відкрив рахунок Бернард, а на 32-й Ісмаїлі подвоїв перева-
гу господарів. У компенсований час Богдан Бутко збив у штрафній 
зоні Габріела Жезуса, і Серхіо Агуеро реалізував пенальті.

Таким чином, з 12 очками команда Паулу Фонсеки посіла друге 
місце в групі і вийшла в 1/8 фіналу разом з Ман Сіті. Наполі продо-
вжить єврокубковий сезон в Лізі Європи, а Фейєнорд припинив ви-
ступи у єврокубках цього сезону.

Минулого понеділка у швейцарському Ньйоні відбулось жереб-
кування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого визначи-
лися всі пари: Шахтар – Рома; Ювентус – Тоттенхем; Базель – Ман-
честер Сіті; Порту – Ліверпуль; Севілья – МЮ; Реал – ПСЖ; Челсі 
– Барселона; Баварія – Бешикташ.

Шахтар вже грав з Ромою на цій же стадії турніру в сезо-
ні-2010/11. Тоді гірники виграли 3: 2 в Римі і 3: 0 у Донецьку. Із за-
гальним рахунком 6: 2 вони пройшли римлян і вийшли в чверть-
фінал ЛЧ.

Перші матчі стадії 1/8 фіналу відбудуться 13-14 і 20-21 лютого, а 
матчі-відповіді – 6-7 і 13-14 березня. Фінал Ліги чемпіонів-2017/18 
відбудеться 26 травня в Києві на НСК Олімпійський.

Зоря вдома поступилася Атлетику з Більбао і покинула Лігу Єв-
ропи. Для виходу у плей-офф луганцям необхідна була тільки пере-
мога і українці зі старту були дуже активними, але до реальних мо-
ментів біля воріт гостей справа не доходила. Більш досвідчені і ква-
ліфіковані баски дочекалися своїх моментів і перетворили їх у два 
голи. Завдяки цій перемозі Атлетик виграв групу. Зоря ж прийшла 
до фінішу лише третьою, а значить залишає Лігу Європи.

Динамо вдома без особливих проблем розгромило сербський 
Партизан в заключному турі Ліги Європи. Результат був зроблений 
ще в першому таймі, а героєм зустрічі став Жуніор Мораєс. Спочат-
ку після удару бразильця на добиванні зіграв Морозюк і відкрив ра-
хунок у матчі. А згодом уже Микола двічі асистував Мораєсу. У ком-
пенсований до першого тайму час гості один гол відіграли. А у дру-
гому таймі все то й же Мораєс оформив хет-трик і встановив оста-
точний рахунок у матчі.

За результатами жеребкування  в 1/16 фіналу Ліги Європи зу-
стрінуться: Борусія Дортмунд – Аталанта; Ніцца – Локомотив Мо-
сква; Копенгаген – Атлетко; Спартак – Атлетік; АЕК – Динамо Київ; 
Селтік – Зеніт; Наполі – РБ Лейпциг; Црвена Звезда – ЦСКА; Ліон 
– Вільяреал; Реал Сосьєдад – Зальцбург; Партизан – Вікторія; Стя-
уа – Лаціо; Лудогорець – Мілан; Астана – Спортінг; Естерсунд – Ар-
сенал; Марсель – Брага.

Команди, які вказані у парах другими, матчі-відповіді прове-
дуть на своєму полі. Поєдинки пройдуть 15 та 22 лютого.

За підсумками групових раундів Ліги чемпіонів та Ліги Єв-
ропи (станом на 8 грудня 2017 року) українські клуби зароби-
ли щонайменше 33,995 млн. євро: Шахтар заробив - 24,7 млн. 
євро, Динамо – 5,26 млн., Зоря – 3,32 млн., Олександрія – 480 ти-
сяч, Олімпік – 235 тисяч євро.

На етапі Кубка світу з біатло-
ну в австрійському Гохфільцені 
Віта Семеренко показала най-
кращий серед українок резуль-
тат у спринті. Вона із нулем про-
махів відстала на 35,2 секунди 
від переможниці гонки білорус-
ки Дар'ї Домрачьової. Від поді-
уму Семеренко відділило всьо-
го 4,6 секунди - саме на стіль-
ки її випередила італійка Доро-
тея Вірер. Притому, що на остан-
нє коло українка виходила із 
1,5-секундним відставанням.  

Валя Семеренко та Юлія 
Джима потрапили у топ-20 гон-
ки. У чоловічій гонці найкращий 
серед українців результат пока-
зав Дмитро Підручний - він фіні-
шував дванадцятим.

Згодом там же – в Австрії 
збірна України фінішувала дру-
гою у жіночій естафеті. Наша 

команда у складі Віти Семерен-
ко, Юлії Джими, Валі Семерен-
ко та Олени Підгрушної відста-
ла від переможниці - збірної Ні-

меччини на 44,9 секунди. Третє 
місце зайняла Франція, яка піс-
ля останньої стрільби обігнала 
Росію. 

У Нью-Йорку український боксер 
Василь Ломаченко зустрічався 
з кубинцем Гільєрмо Рігондо 

у поєдинку за титул чемпіона світу 
у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) 
за версією Всесвітньої боксерської 
організації (WBO). 

Українець розпочав бій обережно, віддав 
центр рингу кубинцю та працював переважно 
з дальньої дистанції. Василь діяв на невеликій 
швидкості та намагався пройти на ближню дис-
танцію, але кубинець заважав йому це робити за 
допомогою постійних клінчів. 

Ломаченко активізувався у третьому раунді 
та почав викидати більше ударів, багато з яких 
досягали мети. Українець поступово почав збіль-
шувати темп та виснажувати Рігондо швидкими 
переміщеннями по рингу. Кубинець добре захи-
щався, працюючи корпусом та контратакував, а 
у четвертому раунді акцентовано влучив у су-
перника джебом. 

Рігондо продовжував в'язати українцеві руки 
та працював брудно, Ломаченко апелював до ре-
фері, а наприкінці п’ятого раунду втратив тер-
пець та відповів кубинцю ударом після гонгу.

У шостому раунду рефері покарав Рігондо за 

постійне порушення правил і зняв з нього очко. 
Після цього кубинець відмовився від подальшо-
го продовження бою, пояснивши це травмою 
руки.  Відтак Ломаченко здобув чергову достро-
кову перемогу технічним нокаутом, яка стала де-
сятою в одинадцяти поєдинках на профірингу, і 
захистив титул WBO у другій напівлегкій вазі 
(до 59 кг).

 А ще український чемпіон піднявся на другу 
сходинку незалежного комп'ютерного рейтингу 
найкращих боксерів світу незалежно від вагової 
категорії та отримав нагороду імені Мухаммеда 
Алі в номінації International Fighter of the Year від 
Ring 8.

Форвард «Реалу» і збірної Португа-
лії Кріштіану Роналду став володарем 
нагороди «Золотий м’яч -2017». Для 
португальця це вже п’ята така нагоро-
да в кар’єрі. Раніше Кріштіану визнавав-
ся кращим за версією французького ви-
дання в 2008, 2013 і 2014 роках (спіль-
но з ФІФА) та у 2016-му. За кількістю цих 
нагород він зрівнявся з Ліонелем Мессі. 
З 2008 року тільки ці два футболісти і 
стають володарями Золотого м’яча. Як і 
очікувалося, другим і третім в цьогоріч-
ному голосуванні за найкращого гравця 
стали Ліонель Мессі та Неймар відповід-
но.

Олімпійський чемпіон в Ріо-де-
Жанейро  Олег Верняєв пропустить 
наступний сезон через травми. "Сезон 
добіг кінця, настає час відпустки. Довгоо-
чікуваний момент, якого я чекав 5 років. 
Але є й сумні новини. Наступний рік гім-
настика буде без мене, а я без неї. У мене 
буде час скучити. Я ще повернуся", - на-
писав він.

Футболісти клубу "Шахтар" після 
спілкування зі своїми ультрас взяли 
участь в акції "Пишаємося! Вітаємо!" 
на підтримку Збройних Сил України. 
Гравці футбольного клубу приєдналися 
до акції перед початком матчу чвертьфі-
налу Кубка країни проти ФК "Верес". Пе-
ред матчем діти воїнів АТО вивели грав-
ців на поле. Всі вони були у спеціальних 
футболках з емблемою ЗСУ та написом 
"26 років. Пишаємося". Федерація фут-
болу та Міністерство оборони проводять 

цю акцію на честь 26-річчя ЗСУ. Раніше 
до неї долучилися всі команди-учасники 
1/4 фіналу Кубка.

У 18 турі Прем’єр-ліги зафіксовані 
такі результати: Чорноморець – Зоря – 
1:1; Шахтар – Верес – 2:0; Зірка – Сталь 
– 1:0; Ворскла – Олександрія – 3:1; Дина-
мо – Маріуполь – 5:1; Карпати – Олімпік 
– матч припинено після першого тайму 
через погані погодні умови. А вже мину-
лих вихідних був зіграний 19 тур: Верес 
– Карпати – 2:2; Маріуполь – Сталь – 4:2; 
Чорноморець – Зірка – 3:3; Олімпік – Вор-
скла – 1:4; Олександрія – Динамо – 0:0; 
Зоря – Шахтар – 2:1. Як і раніше, у Чемпі-

онаті лідирує Шахтар. На три очки мен-
ше – у Динамо. Третьою йде Ворскла.

Відбулися матчі 1/4-ї Кубка Украї-
ни сезону 2017/18 років: Ворскла - Ма-
ріуполь - 1:2; Львів - Дніпро-1 - 1:2 (у до-
даний час); Десна - Динамо - 0:2; Шахтар 
- Верес - 4:0.

В болгарській Софії відбулася єв-
ропейська першість з тхеквондо, яка 
зібрала 225 спортсменів з 34-х країн Єв-
ропи. На престижному форумі Старо-
го Світу українці двічі підіймалися на 
п'єдестал пошани. Ірина Ромолданова у 
ваговій категорії до 49 кг здобула брон-
зову медаль. Ще одну «бронзу» Україні 
приніс Михайло Шелест (понад 80 кг). 

Євровесна для 
«Шахтаря» і «Динамо»

Нарешті стали медалістками

Черговий тріумф українського боксера
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Рукавичка

Учні із села Борщівка Лановецького району взяли 
участь у Марафоні написання листів 2017. 

Це  глобальна та щорічна правозахисна кампанія, що при-
свячена Дню прав людини та проходить у понад 200 країнах світу. За 
допомогою Марафону звільняють несправедливо засуджених, зміню-
ють репресивні закони та допомагають жертвам порушень прав лю-
дини не здаватись. Цього року учасники проекту спрямували свої зу-
силля на підтримку 8 справ, які є прикладом порушення прав люди-
ни з різних куточків світу: екоактивістів, правозахисників, серед них і 
Емір-Усеїн Куку, правозахисник з окупованого Криму.

- З 6 та 7 класами  ми писала листи Еміру-Усеїну Куку, - розповідає 
вчитель історії та правознавства Борщівської ЗОШ Ліля Волянюк. - З 
учнями 10 та 11 класів дізналися історії людей, які змушені вести бо-
ротьбу за права людей, в 3 класі діти писали листи підтримки екоак-
тивісту з Мадагаскару, розфарбовували розмальовку, а волонтерки з 
11 класу Магдич Яна та Домчук Ольга ознайомили їх з історіями лю-
дей, що були виправдані під час минулорічного Марафону. Також до-
лучились учні 8 та 9 класів, які підписали електронні петиції, напи-
сали листи та ознайомились з проблемою порушення прав людини в 
Україні та світі. 

Під час Марафону у школі вдалося зібрати понад сто підписів на 
підтримку тих, хто бореться за права людини. 

- У нашому закладі права людини стали конкретною справою кон-
кретних людей, - додає Ліля Волянюк. - Марафон написання листів є 
можливістю поділитися цими історіями і допомогти тим, хто цього 
потребує. Кожен лист, кожен підпис під петицією - це можливість змі-
нити чиєсь життя. 

Діти з Борщівки  підтримали жертв порушення прав людини

Школярі написали 
листи екоактивісту 

з Мадагаскару 

ЧЕКАЄМО МИКОЛАЯ!
Для Святого Миколая
Ми зробили цю картину,
Кожен з нас його чекає,
Щоб з дарунками прилинув…

Вихованці старшої групи 
дошкільного навчального 

закладу №1 «Золота рибка», 
м.Чортків.

Загадка
Він «пустелі корабель»,
Хоч не бачив моря зроду.
По пустелі ніч і день
Він бреде, не п’ючи воду.
На горбах його міцних
Возять скарб, мандрують 

люди,
Їсть в пустелі колючки
Зветься «корабель» (Верблюдом).

Високо у небі жило собі Ангелятко. Воно 
було ще маленьким, і дорослі Ангели не дава-
ли йому поважних доручень. Ангелятко зна-
ло: якщо воно робитиме добро, то йому буде 
дозволено стати Ангеликом-хоронителем 
якоїсь дитини.

От настав грудень, і всі старші Ангели до-
помагали святому Миколаю готуватися до 
мандрівки на землю: майстрували іграшки, 
випікали різні смаколики, а потім пакували 
подарунки. Маленьке Ангелятко допомага-
ло їм.

Настав морозний вечір. Засурми-
ли золоті сурми - і з Райських воріт вийшов 
Святий Миколай. Біля великих саней, заван-
тажених доверху подарунками, він побачив 
Ангелятко:

- Хочеш зі мною на землю, Ангелятку?
- Хочу... Дуже хочу! - прошепотіло Анге-

лятко.
- То поїхали!
Цілу ніч Ангелятко допомагало розноси-

ти подарунки. А під ранок зазирнуло у вікно 
хатинки, де жив хлопчик Івасик. Ані його лис-

та, ані малюнка не було в Небесній 
канцелярії, тому й подарунка для ньо-

го теж не було.
Ангелятко знало, що мама хлопчика вже 

давно лежить у лікарні, а тато приходить з 
роботи пізно, коли Івасик вже спить. Анге-
лятко підлетіло до хлопчика і намалюва-
ло йому гарний сон, де пахли квіти, співали 
пташки й лагідно всміхалася мама.

- Коли ти навчилося малювати такі 
гарні сни? - запитав Ангелятка святий Ми-
колай.

- Мабуть, щойно, - відповіло Ангелятко й 
зашарілося.

- Що ж, - мовив святий Миколай, - нехай 
хлопчик лишається під твоєю опікою. Ду-
маю, ти зробило вже достатньо добрих справ, 
аби стати Ангелом-хоронителем. Нехай це 
буде для тебе моїм подарунком! 

- Це моя найбільша мрія! - Ангелятко не 
тямило себе від щастя.

Ангелятко схилилося над Івасиковим лі-
жечком, погладило хлопчика по голівці й по-
правило ковдру. І раптом на підлогу впав па-
пірець, на якому було написано: "Хочу, аби 
мені приснилася мама..."

Так у ніч напередодні Дня Святого Мико-
лая здійснилося аж дві заповітні мрії - хлоп-
чика Івасика і Ангелятка.

Настав морозний вечір. Засурми-
ли золоті сурми - і з Райських воріт вийшов 

та, ані малюнка не було в Небесній 
канцелярії, тому й подарунка для ньо

Подарунок Святого Миколая
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Бананові мафіни
ПОТРІБНО: 3 спілі банани, 1 яйце, 

170 г сметани або йогурту, 120 г олії, 100 
г коричневого цукру, 100 г цукру, ваніль, 
260 г борошна, 2 ч. л. кориці, 1 ч. л. роз-
пушувача, 1 ч. л. соди, подрібнені горіхи. 

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку 
до 180 С. Підготувати форми для випіч-
ки мафінів. Подрібнити в блендері 2,5 ба-
нани. Половину одного банана нарізати 
кружечками і зберегти для прикрашан-
ня кексів. У великій мисці змішати до од-
норідності бананове пюре, яйце, йогурт, 
олію, два види цукру (якщо немає корич-
невого -  можна взяти лише білий), ва-
ніль та корицю. Додати до рідких інгре-
дієнтів просіяне борошно, розпушувач та 
соду, перемішати до з'єднання компонен-
тів (не довго вимішувати, інакше тісто 
вийде тугим). Вкінці додати горіхи. Ви-
класти тісто в форми для мафінів, запо-
внюючи їх на 3/4. Прикрасити шматоч-
ком банана. Випікати 20-25 хв. до готов-
ності, готовність перевірити дерев'яною 
шпажкою, вона повинна бути сухою.  З 
поданої кількості тіста виходить при-
близно 20 штук. Охолодити кекси у фор-
мі впродовж 15 хв., а потім викласти на 
решітку і охолодити повністю. 

Готові мафіни можна зберігати за-
критими при кімнатній температурі до 5 
днів або в морозилці до 6 місяців.
Шоколадні мафіни з сиром

ПОТРІБНО: 300 мл кефіру або йогур-
ту без добавок, 100 мл олії, 150 г цукру, 
3 ст. л. какао-порошку, 2 ч. л. розпушува-
ча, 200 г борошна, 1 яйце, 250 г м’якого 
вершкового сиру.

ПРИГОТУВАННЯ: сир розтерти зі 
звичайним цукром та ванільним до од-
норідності. Якщо сир сухуватий, про-
пустити його через м’ясорубку або зби-
ти у блендері. Просіяне борошно зміша-
ти з розпушувачем і какао. Окремо збити 
яйце з цукром, кефіром (йогуртом), олі-
єю. Додати туди борошняну суміш і гар-
ненько все перемішати. Якщо викорис-
товуєте силіконові формочки, їх змащу-
вати не треба. Якщо металеві – тоді ще-
дро змастити жиром. У кожне загли-
блення форми викладати по 2 ст. л. тіста. 
Зверху на тісто в центр кожної формочки 
покласти по 1 ч. л. сирної начинки і тріш-
ки втиснути її в тісто.

Поставити кекси в розігріту духовку 
до 200 градусів. Випікати приблизно 20 
хв. Дістати з форми. Поки гарячі, на се-
рединку кожного кексика можна поклас-
ти по шматочку шоколадки – розтанув-
ши, вона утворить на поверхні помадку.

Гарбузові кекси

ПОТРІБНО: 400 г гарбуза, 1 скл. цу-
кру, 4 яйця, 2 ч. л. розпушувача, 300 г бо-
рошна, 2 ст. л. подрібнених волоських го-
ріхів, 150 мл олії, щіпка солі, цедра з 1/2 
лимона, ванілін, кориця на смак. Для по-
ливки: 2 ст. л. цукрової пудри, сік і цедра 
з 1/2 лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз натерти на 
дрібній тертці (як на деруни) або змоло-
ти в блендері до консистенції пюре. Яйця 
збити з цукром в пишну піну. Додати гар-
бузове пюре, сіль, олію, борошно з розпу-
шувачем, подрібнені горіхи, цедру, кори-
цю, ванілін. Все просто обережно вимі-
шати, але не збивати. Формочки для кек-
са змастити вершковим маслом або мар-
гарином. Ложкою викладати тісто в фор-
ми не більш як на 2/3 об’єму. Духовку ро-
зігріти до 180 градусів. Випікати близь-
ко 20 хв., до зарум’янення. Приготувати 
поливку: усі інгредієнти добре змішати 
віничком або змолоти в блендері. Діста-
ти з духовки кекси, ще гарячими щедро 
змастити поливкою. За цим же рецептом 
можна приготувати один кекс у великій 
формі. Але варто враховувати, що час ви-
пікання збільшується приблизно вдвічі.
 Кексики «Лате»

ПОТРІБНО: 150 г борошна, 150 г 
вершкового масла, 100 г цукру, 2 яйця, 1 
½ ч. л. розпушувача, 3 ст. л. молока, 1 ст. л. 
розчинної кави, 1 пакетик ванільного цу-
кру. Для крему: 33-35% 250 мл вершків, 
1 ½ ст. л. цукру, 2 ст. л. маскарпоне, какао 
за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: борошно просіяти і 
змішати з розпушувачем. Масло, цукор і 
ванільний цукор розтерти. Вбити по од-
ному яйця, збивати до однорідності. По-
ступово додаючи борошно, замісити тіс-
то. Влити молоко. Добре збити. Розділи-
ти тісто на дві рівні частини. В одну дода-
ти каву, добре вимісити. У формочки для 
кексів викласти 1 ложку білого тіста, по-
тім 1 ложку кавового тіста. Формочки на-

повнити тістом на 2/3 висоти, розрівня-
ти. Випікати кекси 20-25 хв., при темпе-
ратурі 180 градусів.

Тим часом приготувати крем. Верш-
ки збити з цукром до м'яких піків. Потім 
акуратно вершки змішати з маскарпо-
не. Поставити в холодильник охолоджу-
ватись. Готові кекси повністю охолоди-
ти. За допомогою кондитерського міш-
ка прикрасити кекси кремом, зверху по-
сипати какао.
Кекси із згущеним
молоком

ПОТРІБНО: 3 яйця, 200 г цукру, 3 ст. л. 
сметани, 50 г масла, 1 ч. л.  соди погаси-
ти лимонним соком або оцтом, 1 скл. бо-
рошна, 200 г вареного згущеного молока 
для начинки.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цу-
кром. Додати сметану і розтоплене мас-
ло, знову збити. Всипати погашену соду 
і борошно та збити до однорідної маси. У 
паперові формочки покласти 1 ч. л. (по-
вну) тіста, потім півчайної ложки згуще-
ного молока, а зверху знову прикрити 
чайною ложкою тіста. Випікати 15-20 хв. 
при температурі 200 градусів.
Кокосові кекси

ПОТРІБНО: 100 г  маргарину, 200 г 
цукру, 2 яйця, 320 г борошна, 2 ч. л. роз-
пушувача, 200 г кефіру, 50 г кокосової 
стружки. 

ПРИГОТУВАННЯ: маргарин кімнат-
ної температури розтерти з борошном 
і розпушувачем. Яйця збити з цукром, 
додати кефір. Тоді до суміші додати бо-
рошно з маргарином. Вимішати до од-
норідності. Додати кокосову струж-
ку, вимішати і накладати у формочки 
2/3, бо вони підростають. Пекти 30-35 
хв. при температурі 180 градусів. Охо-
лоджені кекси посипати цукровою пу-
дрою. 
Сирні мафіни з лимоном

ПОТРІБНО: 50 г сиру, 200 г борошна, 
170 г цукру, 20 г масла, 3 яйця, 1 лимон, 
1,5 ч. л. соди. 

ПРИГОТУВАННЯ: з лимона зрізати 

хвостики, порізати кружечками, вийняти 
кісточки і подрібнити у блендері. М'яке 
масло перетерти з цукром, додати пере-
тертий сир, вимішати, добавити лимон, 
яйця і знову вимішати. Додати соду, по-
чекати кілька хвилин - маса збільшить-
ся, тоді добавити муку, гарно вимішати 
та випікати при 180 градусах. Якщо все 
тісто викладати в одну форму - пекти 
близько 1 години, маленькі кексики при-
близно 30-40 хв.

З однієї порції виходить 12 кексиків 
середнього розміру. 
Не лише на десерт
Мафіни з куркою

ПОТРІБНО: 200 г курячого філе, 2 
яйця, 4 ст. л. олії, 150 мл сметании, пів ци-
булини, 1/2 ч. л. цукру, 1/2 ч. л. солі, 170 г 
борошна, 1 ст. л. розпушувача

ПРИГОТУВАННЯ: куряче філе поріза-
ти невеликими кубиками, цибулю дріб-
ненько. Змішати яйця з сметаною і олі-
єю, додати куряче філе і цибулю, сіль, цу-
кор. Всипати просіяне борошно і розпу-
шувач, вимішати. Накладати в форми на 
половину. Пекти при 180 град. 
Сирні мафіни з часником

ПОТРІБНО: 220 г молока, 3 ст. л. 
грецького йогурту або сметани 10-15%, 
4 ст. л. олії, 1 яйце, 260 г борошна, 1,5 ч. 
л. розпушувача, 0,5 ч. л. солі, чорний пе-
рець до смаку. Для начинки: 150 г твер-
дого сиру, 5-6 гілочок петрушки, 1-2 зуб-
ці часнику, 100 г моцарелли.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку 
до 180 С. Підготувати формочки для ма-
фінів. Для начинки натерти сир на гру-
бій тертці. Петрушку промити, добре ви-
сушити і дрібно нарізати. Часник подріб-
нити, моцареллу розрізати на 12 шма-
точків. 

Для тіста з'єднати у великій мисці мо-
локо, йогурт або сметану, олію та яйце і 
перемішати до однорідної консистен-
ції. Просіяти борошно, розпушувач, сіль 
та перець. Поступово ввести суху суміш 
в рідку і перемішати до з'єднання всіх 
компонентів. Вкінці додати тертий сир, 
петрушку та часник.

Викласти у формочки одну третю тіс-
та і покласти в центр по шматочку моца-
релли. Накрити моцареллу тістом, що за-
лишилось, наповнюючи формочки май-
же до країв. Випікати мафіни в розігрітій 
духовці 20-25 хв. до готовності. Охолоди-
ти мафіни спочатку близько 15 хв. у фор-
мах, а потім на решітці.

Солодкий світ 
кексиків 

та мафінів
Духмяна випічка для лінивих господинь

Кекси – англійська страва, яка  чудово прижилася в 
українських родинах. Перший рецепт цієї випічки 
з’явився ще в Давньому Римі. Горіхи, родзинки і гранат 

перемішували в ячмінному пюре і запікали на вогні. Сьогодні 
кексами називають здобну випічку з горіхами та родзинками, а 
також різноманітними начинками. У США ці солодощі називають 
мафінами. В останні роки з’явилися цікаві рецепти закусочних 
кексів, які особливо подобаються дітям. Пропонуємо вам підбірку 
цікавих рецептів для кулінарних експериментів. 
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Продаю
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму. 

Крупу гречану, горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, 
гурт, великими партіями. Ціна договірна. Телефон: (068) 0472549. 

*****
В селі Біла Тернопільського району дачну ділянку 0,06 га. Участок під забудову 

0,148, розташований на вул. Дорошенка. Тел.: (096) 3450510, Оксана. 
*****

Газоблоки, піноблоки від виробника. Хороша якість, низькі ціни. 
Можлива доставка, маніпулятор. Телефон: (067) 9258731.

Відповіді

До авансу податкову 
соціальну пільгу не 

застосовують 
Головне управління ДФС у Тернопільській 

області нагадує, що згідно з п. 169.1 ст. 169 По-
даткового кодексу України, платник податку 
має право на зменшення суми загального мі-
сячного оподатковуваного доходу, отримува-
ного від одного роботодавця у вигляді зарп-
лати (інших, прирівняних до неї, відповідно до 
законодавства виплат, компенсацій та винаго-
род), якщо його розмір не перевищує суми, яка 
дорівнює розміру місячного прожиткового мі-
німуму, діючого для працездатної особи на 1 
січня звітного податкового року, помножено-
го на 1,4 та округленого до найближчих 10 гри-
вень (у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році - 2240 
грн.). 

При перевищенні місячної зарплати понад 
встановлений розмір питання надання подат-
кової соціальної пільги не розглядається, неза-
лежно від категорії платника податку, який її 
отримує. 

Таким чином, податкова соціальна пільга 
застосовується до всієї заробітної плати за мі-
сяць, а не до її частини, тобто авансу. 

  

Для переходу на єдиний 
податок - своєчасно 

подайте заяву
Порядок обрання або переходу на спроще-

ну систему оподаткування платниками єдино-
го податку першої - третьої груп здійснюєть-
ся відповідно до підпунктів 298.1.1 - 298.1.4 
п.298.1 ст.298 Податкового кодексу України. 
Про це повідомили в Тернопільській ОДПІ.

Суб’єкт господарювання, який є платником 
інших податків і зборів, відповідно до норм 
ПКУ, може прийняти рішення про перехід на 
спрощену систему оподаткування шляхом по-
дання заяви до контролюючого органу не піз-
ніше, ніж за 15 календарних днів до початку 
наступного календарного кварталу. Перелік ві-
домостей, які зазначаються суб’єктом господа-
рювання у заяві про перехід на спрощену сис-
тему оподаткування, визначено п.298.3 ст.298 
Кодексу. До поданої заяви додається розраху-
нок доходу за попередній календарний рік.

Таким чином, останнім днем подання за-
яви щодо переходу на спрощену систему опо-
даткування з 1 січня 2018 року та розрахун-
ку доходу за попередній календарний рік, є 15 
грудня 2017 року.

Здійснити перехід на спрощену систему 
оподаткування суб’єкт господарювання може 
один раз протягом календарного року.

Детальніші консультації - у Центрі об-
слуговування платників та за телефоном: 
43-46-10.
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Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів 
можна безпосередньо  у редакції тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном (0352) 40-77-60.  
Ціна привітання - від 100 грн.

Для передплатників "Нашого ДНЯ" - знижки.

ГОРОСКОП
З 13 по 19 грудня

ОВЕН 
Ваша увага може пере-

ключитися з професійних ам-
біцій на особисті проблеми. 
Можливо, навіть доведеть-
ся вибирати між кар’єрою і 
сім’єю. Не варто забувати про 
службовi обов’язки.

ТЕЛЕЦЬ 
Не соромтеся освiд-

чуватися в коханнi. Ось тіль-
ки пропозицію руки і сер-
ця зопалу робити не варто. 
Партнер відповість згодою, а 
потім ви замислитеся, чи дій-
сно готові на цей крок.

БЛИЗНЮКИ 
У вашому життi почнеть-

ся новий етап — ви стане-
те більш стримані. Це добра 
ознака, оскiльки через свiй 
характер наробили багато 
помилок. Будьте уважнi до 
власного здоров’я.

РАК 
Вам захочеться позбути-

ся набридлих зв’язків, хоча 
це може спричинити фінан-
сові втрати. Але вас це мало 
турбуватиме, головне — сво-
бода.

ЛЕВ 
Не слід бути надто обе-

режними — можна упустити 
свій шанс. Для того щоб збе-
регти свої досягнення, вам 
доведеться бути більш на-
полегливими. З близькими 
людьми пануватиме розумін-
ня.

ДІВА 
Можливо, вам доведеть-

ся відстоювати свої позиції. 
При цьому не опускайте руки, 

через деякий час ви виявите, 
що ці зміни були дуже вигід-
ні для вас.

ТЕРЕЗИ 
Вам захочеться боротися з 

нудьгою, але при цьому мож-
на наробити багато дурниць. 
Щоб цього не сталося, на-
правте свою енергію на мир-
ні цілі.

СКОРПІОН 
У вас з’явиться споку-

са дати зрозуміти партнеру 
«хто тут головний» і присту-
пити до завоювання цієї по-
зиції. Не перестарайтеся! Осо-
бисте життя буде досить ста-
більним.

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви живете в парі, 

ваш союз зміцниться, що ж 
стосується одинакiв, у них є 
всі шанси змінити свій статус. 
Ви будете схильні коливати-
ся між розумом і почуттями.

КОЗЕРІГ 
Не знайшовши ідеалу, ви 

можете кинутися на пошу-
ки принца, не усвідомлюю-
чи, що все це міраж. Але неза-
баром ви остаточно визначи-
теся, чи є майбутнє у ваших 
стосункiв.

ВОДОЛІЙ 
Працюйте без поспіху, 

адже ви схильні робити по-
милки, наслідки яких можуть 
бути досить серйозними. До-
ведеться боротися за визна-
ння свого статусу на роботі.

РИБИ 
Чекайте креативних ідей. 

Особливо цей період сприят-
ливий для акторів і художни-
ків. На роботі з’являться про-
блеми. Щоб пережити цей 
час, утримайтеся від необду-
маних рішень.

Фермерське господарство «Вікторія-92» вітає 
своїх працівників – іменинників грудня 

Андрія Михайловича Топоровського, 
Миколу Петровича Загнійного, 

Мирона Володимировича Івахіва
з Днем народження!

Хай доля дарує щирі хвилини 
І в колективі, і в колі родини!
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться тільки щасливі дороги!
Міцного здоров’я з роси і води,
Завзяття і настрій хай будуть завжди!
В ріках життєвих хай легко пливеться,
В долі усе, що потрібно ведеться.
Хай Мати Пречиста Вас скрізь береже,
А ангел-хранитель за руку веде! 

 Вітаємо! 
Доброго чоловіка, сина і зятя, 

люблячого батька і дідуся
 Анатолія Петровича Марценюка

із с. Залісці Збаразького району
з Днем народження!

Летять роки, мов лебеді у вирій, 
Життя іде, його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі,
Нехай щаслива буде кожна мить.
Живіть у здоров’ї, у радості, в силі,
Літа проти Вас нехай будуть безсилі.
Хай не болять натруджені руки,
Хай радість приносять і діти, й онуки!
Ми щиро Вас любим і поважаєм,
Усього найкращого тільки бажаєм.
Бо і Ваша любов – як добрий, теплий день,
Пахне сіном, літом, споришами,
Не знайти такої нам ніде,
Ну, хіба що на долонях мами… 
Татова любов – як океан,
Де – ні дна, ні берега земного, 
В неї, справді, виміру нема,
Бо вона, як в матері, від Бога…
Тож хай поруч з Вами ангел Ваш летить
Береже Вас від біди повсюди,
Хай несе Вам радість кожна мить
Й благодать Господня з Вами буде!

З повагою і любов’ю – дружина Оля, діти, 
внуки, мама Ганя, мама Катя і вся родина.

 Вітаємо! 
17 грудня святкуватиме 

свій День народження 
чудова жінка, кохана 
дружина, прекрасна 

мама і бабуся 
Варвара Феофанівна 

Цісар!
Вся велика родина та друзі вітають 

ювілярку і дарують такі слова:
Якби в словах була пророча сила,
А в серці  чарів полум’я цвіло,
То ми б для Тебе все в житті зробили
Щоб дня в житті сумного не було!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкраще все, що є у світі,
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає друзів і гостей,
А ти – здорова і щаслива –
В сто літ зустріла всіх на ювілей!

Колектив  Козівського районного сектору та 
18 державної пожежно-рятувальної частини 
Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Тернопільській області 
вітає своїх працівників: 

Андрія Михайловича Гетьмана, 
Андрія Богдановича Галайка, 

Андрія Анатолійовича Яцишина, 
Андрія Васильовича Кусеня,

 Андрія Миколайовича Картеля
з Днем ангела!

Колеги та друзі від щирого серця
Вам шлють привітання, як здавна ведеться,
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість і злагода будуть у домі!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Нехай Вас скрізь Господь благословляє,
Усе в житті найкраще посилає!

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

Понад 20 кілометрів 
ниток, 8 тисяч 
шурупів, дитячі 

малюнки, світлини і 
болючі спогади – все це 
часточки незвичайної 
експозиції в арт-студії 
бойової слави. Відкрили 
її у клубі Тернопільської 
військової частини 
А3215 з нагоди Дня 
Збройних сил України.  

У центрі залу незвичай-
на інсталяція «Вибух» – спле-
тіння зв’язаних і перехреще-
них між собою ниток, що вири-
ваються із підлоги і розповза-
ються по стелі. Всередині - різ-
номанітні фотографії із фрон-
ту.

«Цей арт-об’єкт виконаний 
у стилі творчих робіт худож-
ниці японського походження 
Тіхару Сіоти, - розповідає ди-
зайнерка Ольга Шаварська. – У 
його основі ідея єдності україн-
ського народу. Поки ми всі, як 
оті ниточки, пов'язані між со-
бою вузликом, доти ми є непе-
реможними. І нехай всередині 
нас відбуваються страшні події, 
які просто вибухнули війною, 
але поки ми разом - ми сила».

Також у студії виготовили 
карту України з вкручених у 
дошку шурупів під гаслом «Во-
гонь запеклих не пече». На її 
створення витратили 8 тисяч 
шурупів. На стінах - малюнки 
дітей для бійців, світлини за-
гиблих військових. Також мож-
на побачити військову форму, 
зброю та частини, які залиши-

лись від авто, котре знищили 
під час бойових дій. 

Над проектом працювали 
протягом місяця. На сьогодні  - 
це перша та єдина в Збройних 
силах України арт-студія у вій-
ськовій частині. На екскурсію 
сюди запрошуватимуть учнів 
та студентів.  

Юля ТОМЧИШИН

Мистецтво заради пам’яті
У Тернополі створили першу в Україні арт-інсталяцію

 у військовій частині




