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Магнітні бурі у березні 
Потужна магнітна буря 

накриє Землю  
18 березня, при цьому неспо-
кійна геомагнітна ситуація 
почнеться вже 14 березня.

Магнітні коливання мож-
ливі 16 і 17 березня. Також 
магнітна буря продовжиться  
19 числа.

Життєві історії у  
“Сімейному гніздечку”

«Маємо гарну 
новину…» 10-11 стор.

15 березня – Всесвітній день 
захисту прав споживачів!

Сьогодні основним завданням є задово-
лення культурних, духовних і освітніх по-
треб людини, створення умов для спожи-
вання високоякісної і безпечної продукції 
та надання послуг згідно зі стандартами та 
нормами Європейського рівня. Тому, праг-
нучи до вершин досконалості суспільного 
життя, ми повинні робити все від нас за-
лежне для поліпшення якості життя кож-
ного громадянина нашої держави. 

Бажаю вам, дорогі споживачі, якомога 
менше конфліктних ситуацій та непорозумінь! 

Знайте, виборюйте і 
захищайте свої права!

З повагою, начальник 
Головного управління 

Держпродспоживслужби 
в Тернопільській області 

Василь ХОМІНЕЦЬ.

захищайте свої права!
З повагою, начальник 

Головного управління 
Держпродспоживслужби 
в Тернопільській області 

ХОМІНЕЦЬ.

2  
стор.

Тернополянин Тарас 
Радь здобув золоту 
медаль на зимовій 
Паралімпіаді  
в Пхьончхані

Наймолодший 
чемпіон! 

Вікенд на батьківщині 
письменника
Марка Твена і його героїв 13 стор.

Детальніше на 6-й стор.



№10 (245) /14  березня-20 березня 2018 р. Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

- Тернопільська область – це територія, на якій 
проживають понад один мільйон мешканців, і яка 
налічує 1 053 населених пункти. На часі – підго-
товка до Великодня, яка має супроводжуватися не 
лише святковим настроєм, а й тим, що Тернопілля 
має бути очищеним від сміття! Саме тому, я підпи-
сав розпорядження голови обласної державної ад-
міністрації про оголошення двомісячника благоу-
строю в області, - акцентував очільник краю Сте-
пан Барна. 

За його словами, всі без винятку органи дер-
жавної влади, місцевого самоврядування повинні 
включитися в процес відчищення Тернопілля від 
сміття. 

- Я дав доручення Службі автомобільних доріг 
забезпечити ліквідацію ямковості на державних 
дорогах, а також перейти у формат впорядкуван-

ня узбіч. Хочу підкреслити, що ніхто не має зали-
шитися осторонь цього питання. Всі мають долу-
чатися до загальнообласної кампанії прибирання. 
Адже, звертаючись до слів класика: чисто не там, 
де прибирають, а там, де не смітять. І цей лейтмо-
тив має бути елементом нашої спільної інформа-
ційної кампанії, яка має закликати до сумління 
всіх, хто сьогодні забруднює нашу область, – наго-
лосив Степан Барна.

За виконанням розпорядження голови облдер-
жадміністрації будуть стежити Державна еколо-
гічна інспекція в області, управління житлово-
комунального господарства та енергозбереження, 
управління екології та природних ресурсів ОДА. 
Їхнє завдання полягатиме в тому, щоб притягува-
ти до відповідальності тих, хто не буде дотримува-
тися відповідних заходів.

На цьому наголосив голова 
обласної ради Віктор 
Овчарук під час робочої 

поїздки на Борщівщину. У 
Борщові очільник обласної 
ради зустрівся із керівництвом 
району та комунальних аптек. У 
розмові взяла участь генеральний 
директор Тернопільського 
обласного виробничо-торгового 
аптечного об’єднання Наталія 
Марків.

Основний наголос під час обговорен-
ня був зроблений на необхідності спри-
яння об’єктів первинної медицини роз-
міщенню у їх приміщеннях пунктів ко-
мунальних аптек, зокрема - поліпшенню 
умов  надання в оренду приміщень для їх 
розташування. Це, у свою чергу, сприяти-
ме розширенню мережі комунальних ап-
тек у селах району.

- Саме комунальні аптеки зможуть 

забезпечувати сільських жителів лікар-
ськими засобами, у тому числі за пільго-
вим та безкоштовними рецептами. Окрім 
того, тут можна отримати ліки за урядо-
вими програмами, пілотними проекта-

ми та для застрахованих осіб, відповід-
но до договорів зі страховими компані-
ями. У мережі комунальних аптек діяти-
муть знижки для пільгових категорій на-
селення - інвалідів, пенсіонерів, учасників 

бойових дій, внутрішньо переселених осіб 
- та дисконтна програма для кожного від-
відувача, - зазначив Віктор Овчарук.

    Голова обласної ради також підкрес-
лив, що відсутність аптечних пунктів ко-
мунальних аптек у віддалених селах спри-
чиняє чималі труднощі для їх мешканців. 

- Тому керівники місцевих ФАПів ма-
ють зрозуміти необхідність розміщення 
аптечних комунальних  закладів у своїх 
приміщеннях.  Ми часто говоримо про ре-
алізацію програми «Доступні ліки»,  разом 
з тим здійснюється вона саме через кому-
нальні аптеки. Сьогодні ми докладемо усіх 
зусиль, щоб відновити мережу комуналь-
них аптек у краї, адже вони виконують не 
лише соціальну функцію, а  й несуть відпо-
відальність за якість ліків, котрі відпуска-
ють. Але для поліпшення ситуації необхід-
не розуміння та співпраця закладів сімей-
ної медицини, особливо у сільській місце-
вості, - зазначив Віктор Овчарук. 

Степан БАРНА: «Всі мають долучитися 
до загальнообласної кампанії очищення 
Тернопільщини від сміття» 

«Ми робимо усе, щоб в області відновити 
мережу комунальних аптек»   

Наймолодший 
паралімпієць збірної 
України Тарас Радь 

став першим в історії 
українських зимових 
паралімпійських видів 
спорту паралімпійським 
чемпіоном у 18 років. Він 
виборов четверту золоту 
медаль для України – у 
біатлоні серед сидячих 
спортсменів на середній 
дистанції 12,5 км.

 Як повідомили в Націо-
нальному комітеті спорту інва-
лідів України, 18-річний дебю-

тант Тарас Радь виявився єди-
ним представником України в 
цих перегонах. Після двох вог-
невих рубежів він захопив лі-
дерство, але перевага над аме-
риканцем Соулем рівнялася 
тільки 2,1 секунді. Однак два 
хибні постріли американця на 
наступному рубежі дозволили 
Радю збільшити перевагу до 
34,5 секунд. У підсумку, Тарас 
фінішував першим, не маючи 
промахів, і виборов для Укра-
їни четверту золоту нагороду. 

Тарас Радь – студент пер-
шого курсу факультету «Фізич-

не виховання» Тернопільсько-
го національного педагогічно-
го університету.

– Я третій рік займаюсь 
спортом, - розповів в одному з 
інтерв'ю журналістам Тарас. - 
Біатлон – це те, що дуже і дуже 
люблю. Ось лижні гонки мені 
ще не вдаються так, як треба. Я 
на бобі пересуваюсь, без проте-
за, його знімаю. 

У Тараса відсутня нога від 
коліна. Як розповів спортсмен 
«Радіо Свобода», він косив біля 
хати і порізав косою ногу. 

- Так у Тернополі полікува-

ли ногу, що в Києві довелось 
ампутувати частину, - додав Та-
рас Радь. -  Мені наклали гіпс, 
пішло загноєння, в Києві ду-
мали, що врятують ногу, але не 
вийшло. Протез мені зробили. 
Він дозволяє ходить вільно.

Найбільшою мрією для Тара-
са Радя була паралімпійська ме-

даль. Він дуже розраховував на 
біатлон. І його мрія здійснилась! 

Нагадаємо, після трьох днів 
Паралімпіади-2018 україн-
ська збірна піднялася до трій-
ки кращих в загальному заліку. 
Це десята нагорода в активі на-
шої збірної та четверте золото 
Пхьончхана-2018!

Наймолодший чемпіон! 
Тернополянин Тарас Радь здобув золоту 

медаль на зимовій Паралімпіаді в Пхьончхані
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Антоніна  
БРИК.

 

Замовляю каву в 
центрі Буковелю 
після катання на 

лижах. Навколо люди у 
спортивному спорядженні, 
біля підйомників черги 
охочих підкорити тутешні 
схили. З гучномовців 
місцеве радіо розповідає 
про новини курорту, всюди 
– радісні обличчя дітей і 
дорослих. 

Зараз щороку курорт при-
ймає 2 мільйони туристів. Близь-
ко третини з них з-за кордону, 
переважно Європи, але є і з США, 
Канади, Ізраїлю, Австралії, кра-
їн Азії та Африки. Українці їдуть 
сюди з різних регіонів. Жите-
лі Тернопільщини також відпочивають у 
Буковелі, незважаючи на те, що багатьом 
на відпочинок кошти доводиться відкла-
дати.

Зарплати –10-30 
і більше тисяч

 гривень
До Буковелю журналістів запросив 

Олександр Шевченко, який є і депута-
том Верховної Ради, а організував поїзд-
ку Український журналістський фонд. Ди-
ректор "Буковелю" розповідає, що на при-
кладі гірськолижного курорту можна по-
бачити, якою може бути Україна, якби 
вміло розпоряджатися ресурсами й залу-
чати інвестиції. Багато хто пам’ятає село 
Поляницю, біля якого виріс курорт. Попри 
те, що гуцульські хатки створювали пев-
ний колорит, його вважали одним із най-
депресивніших в Україні. Люди згадують: 

взимку сюди не ходив транспорт, не їзди-
ла навіть "швидка", а подекуди не було на-
віть світла. Зараз саме Поляницю назива-
ють селом мільйонерів. 

В українських реаліях це можна вва-
жати феноменом. За останні роки, розпо-
відає Олександр Шевченко, з села не ви-
їхала на заробітки жодна людина, а є й 
такі, що повертаються з еміграції. На міс-
ці невеликих хатин зараз розкішні садиби 
й міні-готелі, так що навіть на під’їзді до 
Буковелю здається, що потрапив у якусь 
Швейцарію. Таке стало можливим завдя-
ки курорту, який розвивається з 2004 
року. Люди продали частину землі, яка 
значно зросла в ціні, й почали розвивати 
приватний бізнес. 

У самому Буковелі сьогодні знайшли 
роботу 5 тисяч людей. Зарплати –10-30 і 
більше тисяч гривень. У 2012 році україн-
ський Буковель визнали гірськолижним 
курортом світу номер один з темпів роз-

витку. 
Феномен Букове-

лю Олександр Шевчен-
ко пояснює тим, що мож-
на мати мінімум коштів, 
але потрібно вміти їх пра-

вильно вкласти. Розповідає, що свої пер-
ші гроші заробив, коли був студентом-
другокурсником, працюючи в Польщі. З 
1995 року розпочав трудову діяльність 
менеджером з торгівлі, потім була ро-
бота на керівних посадах провідних під-
приємств області. Власні кошти спільно 
з друзями вклав в побудову комплексу, а 
із залученням серйозних інвесторів вини-
кла ідея створити у Карпатах справжній 
бренд туристичного бізнесу. Вже зараз у 
курорт інвестовано близько 600 мільйо-
нів доларів США.

Чому на український 
курорт їдуть іноземці?
Після кількох днів у Буковелі розумі-

єш, чому, власне, сюди їдуть ті ж поляки, 
маючи гірськолижні курорти у себе вдо-
ма.

Краще, ніж гори, можуть бути тіль-
ки гори Буковелю - кажуть працівники 
комплексу. З цим можна не погоджува-
тись, але від Буковелю захоплює подих. 
Внизу це справжнє гірське місто, у якому 
можна зігрітися кавою чи глінтвейном у 
холодний вечір, купити собі щось на яр-
марку, потанцювати під музику артистів, 
які приїжджають із гастролями. А вгорі – 
це рай для лижників, сноубордистів і тих, 
хто просто любить гарні краєвиди. 

Траси Буковелю не мають рівних у 
Східній Європі. Їхня загальна протяжність 
– 68 кілометрів, різного рівня і складнос-
ті. Як на будь-якому гірськолижному ку-
рорті, все необхідне спорядження мож-
на орендувати на місці, а вмілі інструкто-
ри поставлять на лижі чи сноуборд навіть 
тих, хто лише мріяв про засніжені схили. 

Є на Буковелі й унікальна санна тра-
са. Її протяжність – близько 3 кілометрів. 
Прокататися на одному подиху – розвага 
не лише для дітей, а й унікальна можли-
вість для дорослих повернутися в дитин-
ство.

Однією з принад Буковелю цьогоріч 
став льодовий готель із рестораном. Сті-
ни й підлога, і навіть меблі в ICE Hotel  зро-
блені зі снігу та криги. 

До речі, на всіх трасах курорту є сні-
гові гармати, сезон катання на лижах тут 
закривають десь у квітні. Останній заїзд 
влаштовують у купальниках. 

В останні роки Буковель став активно 
розвиватися і як SPA-курорт. Один із най-
більших клубів відпочинку – «VODA club». 
Тут є сауни, джакузі, спортзал, але най-
більше, мабуть, вражає відкритий басейн 
просто неба, у якому в холодну пору мож-
на купатися, милуючись засніженими го-
рами. 

Влітку для туристів відкрите колись 
технологічне "Озеро молодості", працю-
ють табори для дітей, зокрема, відомий 
"Артек-Буковель". Є розважальні центри, і 
караоке, і боулінг… Завдяки благодійному 
фонду Олександра Шевченка унікальний 
відпочинок у горах доступний для всіх. На 
курорті діють спеціальні програми для ді-
тей з незабезпечених сімей, пенсіонерів, 
людей з інвалідністю.  

На зустрічах і в соцмережах чимало 
людей закликають Олександра Шевчен-
ка, у якого є досвід перетворення одного з 
найбідніших регіонів у найбагатший, ви-
сунути свою кандидатуру в президенти 
України. За словами політика і підприєм-
ця, сьогодні його мрія – щоб кожен укра-
їнець міг дозволити собі 
відпочинок у тому ж "Бу-
ковелі".

ФАНТАСТИЧНИЙ БУКОВЕЛЬ: 
як найдепресивніший 
український регіон 
став селом мільйонерів 

3Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬПерлина України

Директор і співзасновник гірськолижного курорту 
Олександр Шевченко  переконаний, що в Україні є все 
для того, щоб люди не виїжджали на заробітки й могли 
дозволити собі розкішний відпочинок вдома 

На передньому плані: голова Українського журфонду 
Людмила Ольховська та Олександр Шевченко
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- Із прийняттям Верховною Радою 
Закону «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про деякі питання ввезен-
ня на митну територію України та ре-
єстрації транспортних засобів» сло-
ва «пропуск на митну територію Укра-
їни» замінено на «митне оформлен-
ня». Таким чином, під час пропуску на 
митну територію України транспорт-
них засобів сертифікат підтверджен-
ня відповідності екологічним стан-
дартам не вимагатиметься. Хоча такий 
сертифікат, можливо, потрібно буде 

надати при митному оформленні для 
вільного обігу внутрішній митниці, і 
обов’язково - при державній реєстра-
ції транспортного засобу в сервісному 
центрі МВС.

З одного боку, формально спрощен-
ня все таки відбулося, а з іншого - змін 
небагато. На практиці, під час митного 
оформлення транспортних засобів від-
повідність екологічним нормам мож-
ливо підтвердити наявністю відпо-
відного запису в реєстраційних доку-
ментах (техпаспорті). Така інформація 

міститься у техпаспортах Німеччини, 
Франції, Данії, Бельгії тощо. Якщо в ре-
єстраційних документах не зазначено 
відповідність екологічним нормам, це, 
наприклад, стосується Швейцарії, Ні-
дерландів, Швеції та інших країн, тоді 
необхідним є подання сертифікату від-
повідності. 

- А як бути з автомобілями, вве-
зеними з країн із лівостороннім ру-
хом?  

- В окремих випадках, якщо, зокре-
ма авто, ввезене на територію України, 
зазнало перед тим ДТП і знаходиться в 
технічно несправному стані, або ввезе-
не із США чи країни з лівостороннім ру-
хом, сертифікат відповідності видати 
неможливо. Тоді для проходження мит-
ного контролю та митного оформлен-
ня сертифікаційний орган видає довід-
ку про відповідність транспортного за-
собу екологічним нормам, а після усу-
нення несправностей або переоблад-
нання вже видається сертифікат відпо-
відності.

- У Державній фіскальній службі 
повідомили, що на території Украї-
ни налічується майже 425,4 тисячі 
авто з іноземною реєстрацією. По-
над 246,4 тисячі з них - незаконно. Чи 
вирішать проблему «євроблях» зга-
дані зміни, внесені парламентом?  

- Розглядаючи внесені зміни до зга-

даного закону в контексті проблеми 
«євроблях», то вони, навряд, чи можуть 
покращити ситуацію. Самі зміни сто-
суються лише транспортних засобів, 
які, по-перше, повинні реєструватися 
в сервісних центрах МВС. А, по-друге, 
які оформляються з контролем відпо-
відності екологічним стандартам, тоб-
то, в митному режимі імпорту. Ні пер-
ше, ні друге не стосується транспорт-
них засобів, ввезених на митну тери-
торію України в митних режимах тран-
зиту або тимчасового ввезення. Саме в 
них перебуває левова частка автомобі-
лів на так званих «євробляхах».

- Чи є шанс, що Україна все-таки 
перестане бути звалищем для «ав-
тоєвромотлоху»? І що потрібно, аби 
навести лад на авторинку країни? 

- Ситуацію, на нашу думку, у цьо-
му питанні можна покращити шля-
хом налагодження співпраці між орга-
нами фіскальної служби та внутріш-
ніх справ у частині контролю за дотри-
манням чинного законодавства пере-
бування таких транспортних засобів 
на території України. А також шляхом 
забезпечення тимчасової реєстрації в 
сервісних центрах МВС хоча б таких ав-
томобілів, які перебувають на терито-
рії країни більше 10 діб і не виконують 
комерційних міжнародних перевезень 
вантажів або пасажирів.

Протягом останнього часу ціни на 
житло стабілізувались. У 2017 
році вартість метра квадратного 

на первинному ринку виросла на 
0,5%. Як показали дослідження 
Аналітичного центру будівельної 
компанії “Благо”, 2018 буде роком 
стабільності, але з плавним 
зростанням цін.

Первинна нерухомість
Починаючи з січня, зростання вартос-

ті житла супроводжується незначною дина-
мікою. Навесні можливе підвищення в 5-7%, 
проте вже з другої половини 2018 року можна 
говорити про 10-12%. Очікується, що ціни мо-
жуть повернутися до рівня, який спостерігав-
ся в докризовий період. Цей прогноз пояснюється 
декількома факторами: 

ринком нерухомості України все більше цікав-
ляться іноземні інвестори;

інвестування в нерухоме майно здійснюють 
громадяни, які забирають з банків депозити;

собівартість будівництва  виросла на 10%. А 
найближчим часом очікується зростання цієї циф-
ри в зв'язку із зростанням вартості енергоносіїв.

Експерти повідомляють, що в 2018 році під-
вищеним попитом користуються квартири кла-
су “економ” і смарт-квартири. Таке житло є найви-
гіднішим варіантом при подальшому утриманні 
нерухомості та оплати комунальних послуг. Крім 
того, вартість таких квартир варіюється в межах 
15-24 тис.$ в залежності від регіону.

Як зазначають експерти, найбільшу кількість 
угод з купівлі первинної нерухомості укладають 
молоді люди віком від 25 до 38 років. Їм важлива 
не тільки гарна квартира, але і комфортне плану-

вання квартири, інфраструктура комплексу, сусі-
ди, наявність закритого двору, підземного чи окре-
мого паркінгу.  6 з 10 клієнтів, що купують кварти-
ри, - це працівники IT-сфери.

На  первинну нерухомість зараз доводиться 3/4 
всіх покупок житла.

На початку 2018 року в Івано-Франківську спо-
стерігався стабільно активний попит на кварти-
ри у житлових комплексах “Комфорт Парк”та “Міс-
течко Соборне”у мікрорайоні Пасічна, у житловому 
масиві “Паркова Алея”, та на смарт-квартири у су-
часному “Районі Манхеттен”.

Вторинний ринок
Кардинальних змін на ринку вторинного жит-

ла в порівнянні з минулим роком експерти не про-
гнозують. Протягом 2017 року значно подешев-
шав старий житловий фонд - хрущовки, панельні 
дев'ятиповерхівки, приблизно на 10%, і, швидше 
за все, ця тенденція збережеться. Їх чекає падіння 
ще на 5-10%.

Щодо надання документа, що 
засвідчує факт перебування на 

утриманні померлого годувальника 
непрацездатних членів сім'ї

 Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою го-
дувальника, визначені статтею 36 Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Вказаною вище статтею передбачено, зокрема, що пенсія у 
зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездат-
ним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його 
утриманні. 

За документ, що засвідчує факт перебування на утри-
манні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки 
житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця про-
живання (реєстрації), або довідки органів місцевого самовря-
дування, або довідки про реєстрацію місця проживання (ра-
зом з годувальником за однією адресою), видані згідно із ви-
могами статті 3 Закону України "Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні" (пункт 2.11 По-
рядку подання та оформлення документів для призначен-
ня (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за-
твердженого постановою правління Пенсійного фонду Укра-
їни від 25.11.2005 № 22-1). 

У разі неможливості надати зазначені вище документи, 
факт перебування на утриманні померлого годувальника 
встановлюється у судовому порядку.

Галина ГУМНИЦЬКА, заступник начальника 
об’єднаного управління.

Парламент вніс зміни до 
Закону щодо ввезення 
в Україну із-за кордону 
транспортних засобів та їх 
реєстрації. Що це означає 
на практиці? 
На запитання «Нашого 
ДНЯ» відповідає кандидат 
економічних наук, доцент 
кафедри податків та 
фіскальної політики ТНЕУ 
Євген БОНДАРЕНКО. 

Ввезення та реєстрація авто 
з-за кордону: що змінилося? 

Ціни на нерухомість 
у першому кварталі 2018 року

На обліку в Тернопільській ОДПІ - 
понад 28 тисяч платників

Про кількість платників податків, які перебувають на по-
датковому обліку, поінформували у Тернопільській ОДПІ. 
Станом на 1 березня цього року платниками є 16560 фізич-
них осіб, із яких 13373 - жителі обласного центру і 3187 - Тер-
нопільського району.

Також зареєстровано 11489 юридичних осіб. Більше, ніж 
85 відсотків із них, а це 9873 - юрособи міста і 1616 - платни-
ки району.
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- Пане Михайле, невже чинній вла-
ді вигідно зволікати із запроваджен-
ням в Україні прозорого та потуж-
ного ринку земель? Невже не мож-
на прийняти справедливі закони, які 
на всіх рівнях могли б юридично та 
фінансово захистити вітчизняних 
сільгоспвиробників?

- Українська політична система, на 
відміну від західних, включає в себе не 
три гілки влади (законодавчу, виконав-
чу, судову), а п`ять. До трьох традицій-
них додається корупційна (вплив олі-
гархів) і зовнішня (вплив Росії до 2014 
року, а тепер ще й ЄС, США та МВФ). Саме 
ці фактори гальмують, а нерідко й уне-
можливлюють розвиток агропромисло-
вого виробництва на основі чесної кон-
куренції та потреб ринку. Усе, ніби на-
вмисно, робиться за принципом: чим 
гірше – тим краще. Краще всім, крім са-
мих аграріїв. Наприклад, недавно зібрав 
і проаналізував фінансові результати 
діяльності майже 80 державних елева-
торів, які входять в структури МінАПК 
та Мінекономіки, зокрема ДПЗКУ, ДАК 
«Хліб України», Держрезерву ... за остан-
ні три роки. В минулі часи, тим більше в 
час війни, більшості керівників цих під-
приємств за таку роботу світило б весе-
ле майбутнє - каторга в Сибір, довічне 
ув’язнення, розстріл... Це - за щорічні мі-
льярдні збитки. Адже приватні елевато-
ри - це велика рентабельність і великі 
заробітки. Прибутки тут на усьому: при-
йманні продукції, зважуванні, лабора-
торному аналізі, очищенні, усушці, збе-
ріганні, відвантаженні ... А за докумен-
тами тут - як не банкрутство, то судо-
ві процеси, то передача в якусь видума-
ну оренду та ще й використання за різ-
номанітними шахрайськими корупцій-
ними схемами. І біда в тому, що всіх все 
влаштовує, ніхто не хоче щось змінюва-
ти і з цим боротися. Так ось що хочу ска-
зати керівникам цих структур: «Все так 
не буде».

 - Будь ласка, розкажіть детальні-
ше про так званий мільярд для фер-
мерів від Уряду. Чи є шанс його отри-
мати справжнім фермерським гос-
подарствам, чи розроблено критерій 
розподілу коштів між господарства-
ми, хто впливає, контролює і відпові-

дає за цей процес?
- Такі кошти Уряд виділив персо-

нально фермерам вперше за час їхньо-
го господарювання. Є надія, що при пра-
вильному і ефективному їх використан-
ні ця сума буде збільшуватися, про що 
неодноразово говорив Прем`єр Воло-
димир Гройсман. Теоретично - все до-
сить просто, а як практично зробити, не 
знаю. І, думаю, ніхто не знає. Позиція Мі-
нАПК і зокрема в. о. міністра Максима 
Мартинюка теж правильна: «Ми всі ко-
шти віддаємо асоціації і не збираємося 
впливати на їхній розподіл. Нехай це ро-
блять спільно із місцевими адміністра-
ціями». Вважаю, що це тест для адміні-
страцій - правильно розподілити і не пе-
ресварити фермерів. Тепер про пробле-
ми - найбільша сума, а це - 500 млн. грн. 
- йде на компенсацію відсоткових ста-
вок за отримані кредити. А виявляєть-
ся, що малим фермерам взяти креди-
ти практично неможливо. У банків свої 
правила:  що має бути в заставі, в якій 
пропорції, страхування, експертна оцін-
ка заставного майна та багато інших 
нюансів. В більшості фермерів такої за-
стави немає. Та й спеціалістів, які цим 
всім мають займатися, теж немає. Ком-
пенсація за насіння і вітчизняну техніку 
- процес простіший, але чи потрібно це в 
даний час фермеру? У більшості з них це 
не є проблемою, бо всім цим кожен гос-
подар перед посівною забезпечений. То 
ж той, хто правильно, прозоро, безкон-
фліктно розподілить цей мільярд, може 
сміло вважати себе людиною, яка відро-
джує фермерство в Україні. Слід також 
пам’ятати: латифундисти теж створи-
ли сотні штучних фермерських госпо-
дарств. У них є все - застава, кадри, по-
треба у насінні, яке будуть купувати 
самі у себе, потреба у техніці… До речі, 
недавно оприлюднили топ-100 лати-
фундистів. А чи знаєте ви, що перші 25 
з цього переліку обробляють 4 млн.100 
тисяч гектарів, а перша сотня загалом - 
6 млн.560 тисяч гектарів.

- А ще деякі народні депутати та 
високопосадовці вважають, що зем-
лі, які виділяє Держгеокадстр захис-
никам Вітчизни, формують «сірий» 
ринок…

- Категорично з цим не згідний. По 

перше, чомусь, в основному, незадово-
лені ті, хто жодного разу не був в АТО, 
не був волонтером, не спав на передовій 
разом із захисниками, не хоронив вби-
тих, не допомагав пораненим... По дру-
ге, землю держава надала їм у власність 
законно - без будь-яких умов і застере-
жень. Люди ризикували своїм життям, 
своїм здоров’ям, і не чиновнику вказу-
вати, що їм робити з їхніми ділянками - 
вирощувати сільськогосподарську про-
дукцію, будувати житло, обміняти чи 
продати. Це - їхня особиста справа. Вони 
заслужили отримати ділянку землі, ри-
зикуючи своїм життям, а також вико-
ристали своє право скористатися цією 
пільгою. Адже якщо навіть кілька тисяч 
чи десятків тисяч продадуть свої ділян-
ки з різних причин, це буде піщинка з 
42 мільйонів гектарів сільгоспугідь, яка 
жодним чином не впливає на тіньовий 
ринок. По третє, тіньовий ринок існує 
близько десяти років, про що я неодно-
разово писав, а шахрайські схеми щодо 
зміни власника діяли і діють по сьогод-
ні. Не помилюся, якщо скажу, що уже 
близько 4 млн. га. мають іншого влас-
ника і держава від цього отримала дірку 
від бублика. То ж не там шукаєте ворога 
у сірих схемах, шановні.

- Якби там не було, а Україна й до-
тепер залишається сировинним при-
датком у світовій економіці…

- З цього приводу хочу висловити 
свою суб’єктивну думку. Аби змінити ре-
алії у цьому напрямку необхідно:

 - захистити існуюче виробництво;
- без виробництва не буде економічно-

го зростання, буде великий відтік людей;
- не розраховувати ні на ЄС, ні на роз-

винутий європейський ринок, а освою-
вати ринки Азії;

- вкладати кошти в агропереробку - 
для створення продукції з додатковою 
вартістю;

- збільшуючи і розширюючи власне 
виробництво і переробку, почне зрос-
тати економіка і ми будемо обходитися 
без іноземних кредитів. Найбільшими 
інвесторами останні десять років є наші 
заробітчани і нам потрібно використати 
цей потенціал;

- захист свого ринку. Для цього про-
сто потрібно моніторити структуру ім-

порту і стимулювати розвиток та ви-
робництво аналогічними власними то-
варами; 

- розвивати промисловість, особли-
во аграрну. Без неї сільське господар-
ство буде деградувати;

- вільний ринок. Потрібно думати і 
аналізувати, чи ми до нього дозріли;

- найкращий у світі «товар», що ми 
виробляємо - це люди. На жаль, вклада-
ючи в їх освіту, ми готуємо заробітчан - 
спеціалістів для інших країн;

- зберегти науковий потенціал, який 
ще залишився, оскільки з країни, яка ви-
робляла ракети, ми перетворюємося у 
державу, яка продає пшеницю, але втри-
дорога імпортує спагеті. 

- До речі, у Казахстані іноземці не 
можуть використовувати або орен-
дувати сільськогосподарські землі, 
навіть якщо іноземна частка в ком-
панії складає всього 1%. Заборона по-
ширюється на іноземців, осіб без гро-
мадянства та громадян Казахстану, 
які одружені з іноземцями…

- Це відстоювання і оберігання на-
ціонального багатства. Добавити нічо-
го! Найбільші площі сільськогосподар-
ських угідь у Китаї - 496 млн. га; Австра-
лії – 496; США – 427; Бразилії - 245,8; 
Росії – 210; Казах¬стані - 221,8; Індії 
– 181; Аргентині - 169,2; Монголії – 126; 
Мек¬сиці - 99,2; Канаді - 73,4 млн. га. 
Україна - велика країна світу і входить 
до числа 12 країн, що мають найбіль-
ше землекористуван¬ня. Площа її сіль-
ськогосподарських угідь становить 42 
млн. га, в то¬му числі близько 34 млн. га 
орних земель. Наша держава, після Росії, 
має найбільшу в Європі площу сільсько-
господарських угідь. Тож нам є що захи-
щати і оберігати. Це – наші люди і наші 
чорноземи.

- А як же бути з мораторієм на 
продаж земель сільгоспризначення?

- Зняття мораторію без прийнят-
тя Закону про обіг земель із рядом об-
межень - рівнозначне продажу терито-
рії України. А існування масштабного ті-
ньового ринку землі, внаслідок чого, на 
думку експертів, 4-5 мільйонів гекта-
рів земель змінили своїх власників (при 
чому невідомо хто покупець, який у ньо-
го вже земельний банк, оскільки таких 
даних не існує) - як це назвати? Якщо 
терміново не буде прийнято Закон про 
обіг земель, з величезним переліком об-
межень, як це зроблено практично у всіх 
розвинених країнах, то через кілька ро-
ків може виявитися, що ринок відбувся 
без держави і отримала вона від цього 
абсолютний нуль. 

Юрко СНІГУР

 Михайло АПОСТОЛ:
«Ніхто не має права вказувати 

захисникам України, 
що їм  робити із законно 

отриманою землею»
Весна знову позбавила аграріїв спокою. Їх цілорічні турботи про землю акумулюва-
лися, адже ще день-два і – в поле. Накопичилося і чимало насущних, але незалежних 
від господарів, проблем, які десятиліттями не може чи не хоче вирішити держава. 
Саме на них акцентує свою увагу наш земляк, відомий громадсько-політичний діяч, 
радник міністра МВС Михайло Апостол.
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Поки чимало українців 
ледве зводять кінці 
з кінцями, країна 

воює, а влада тішиться 
обіцяними світом новими 
кредитами, у вітчизняних 
олігархів покращилось 
фінансове становище. 
Відповідно, у рейтингу 
мільярдерів «Forbes» 
побільшало українців. 
Їх там уже семеро. 
Політексперти невесело 
жартують: чим багатші 
олігархи, тим бідніші 
українці. 

Як відомо, саме олігархи є 
власниками великих вітчизня-
них підприємств і монополіста-
ми. Щоправда, виробництва, які 
належать багатіям, не модернізо-
вані та енергонеефективні. Зате, 
коли вчергове підвищують ціну 
на газ, світло, воду та інші послу-
ги, не забувають наголосити: гро-
ші необхідні для оновлення, мо-
дернізації тощо. Якби ж то на-
справді…  

Наприклад, за останній рік 
статки донецького олігарха Ріна-
та Ахметова зросли на мільярд 
доларів. Він і очолив рейтинг най-
багатших українців. Активи Ахме-
това оцінили у $5,5 мільярдів. То-
рік мав $4,6 мільярдів. 

Капітал власника залізоруд-
ної компанії «Ferrexpo», народ-
ного депутата Костянтина Жева-
го зріс із $1,4 мільярдів до $1,6 мі-
льярдів. 

Статки друга усіх президен-
тів і Петра Порошенка в тому чис-

лі, власника «Миронівського хлі-
бопродукту» та торгової марки 
«Наша ряба» Юрія Косюка сягну-
ли $1,5 мільярдів.

Активи зятя екс-президента 
Леоніда Кучми - Віктора Пінчука 
оцінюють у $1,4 мільярди. 

Співвласник групи «Приват» 
Геннадій Боголюбов має $1,2 мі-
льярди. Ігор Коломийський - $1 
мільярд. Через націоналізацію 
«ПриватБанку» їхні гаманці тро-
хи «схудли».

Нардеп-«опоблоківець» Ва-
дим Новинський, який повернув-
ся до лав мільярдерів, замикає 
сімку багатіїв із $1 мільярдом.

А депутат від «Блоку Петра 
Порошенка» Дмитро Голубов 
став першим гривневим крип-

товалютним мільярдером у Вер-
ховній Раді. Він вказав у декла-
рації за 2017 рік понад 13 тисяч 
криптомонет вартістю у 2,1 мі-
льярд гривень. У цього пана ці-
кава біографія. Як повідомляє 
«Економічна правда», його підо-
зрювали у розкраданні 11 міль-
йонів доларів платіжних систем 
«Visa» і «Mastercard». Він був за-
сновником і керівником мере-
жі cardplanet.com, на якій можна 
було отримати інформацію про 
власників карткових рахунків 
з різних країн світу. У 2005 році 
його заарештували й помістили 
в СІЗО. Впливові західні видання, 
зокрема «Тһе Wall Street Journal», 
звинувачували Голубова у масш-
табному криміналі. Але депутати 

від «Партії регіонів» взяли його 
на поруки. Справу закрили. І в 
2014 році Голубов став депутатом 
від «БПП». Оце удача у «криптомо-
нетного» мільярдера…   

А от середній рівень доходів 
українців сьогодні нижчий, ніж у 
країнах Африки. Україна - найбід-
ніша країна Європи, де мінімаль-
на зарплата у декілька разів мен-
ша, ніж прожитковий рівень бід-
ності ООН. 

Причини такої невтішної си-
туації - всередині країни. І одна 
з них - високий рівень корупції. 
А також надто висока інфляція, 
яка зараз складає 14,1 відсоток. 
Це катастрофічний рівень, в умо-
вах якого економіка не може нор-
мально функціонувати. У держ-
бюджеті-2018 закладена інфля-
ція у дев’ять відсотків.

Стосовно бюджету. За підра-
хунками економістів-аналітиків, 
український бюджет, втратив, зо-
крема, від офшорних схем - від 50 
до 65 мільярдів гривень. Від пору-
шення митних правил та контра-
банди - 25-70 мільярдів. Від фік-
тивного підприємництва («кон-
вертаційні центри») - 12-15 мі-
льярдів гривень. 

Щодо матеріального стану 
українців, то, як зазначив на те-
леканалі ZIK кандидат економіч-
них наук Євген Невмержицький, 
80 відсотків наших співвітчизни-

ків перебувають за межею біднос-
ті. Це означає, що середнього кла-
су в країні, фактично, нема. Навіть 
у такій розвиненій країні, як США, 
де працюють величезні корпора-
ції та підприємства, основну час-
тину національного доходу все 
одно складає малий та середній 
бізнес. 

Не дивно, що трудова мігра-
ція з України не припиняється. І 
в найближчі два-три роки продо-
вжить збільшуватися, заявив ди-
ректор департаменту монетар-
ної політики і економічного ана-
лізу Нацбанку України Сергій Ні-
колайчук у інтерв’ю польському 
інформагентству «Polska Agencja 
Prasowa Biznes». За його словами, 
це обумовлено різницею в оплаті 
праці в Україні та Польщі. 

Тим часом, за оцінками Поль-
ського союзу підприємців та ро-
ботодавців, польська економіка 
потребуватиме додатково п’ять 
мільйонів працівників протягом 
наступних 20 років, аби зберег-
ти сучасні темпи зростання. Для 
України це може стати неабияким 
викликом. Адже «апетити» євро-
пейців на україн-
ських заробітчан 
зростають. І не 
лише в Польщі…

«апетити» європейців на українських 
заробітчан зростають. Що далі?..

Олігархи багатіють, народ - бідніє, 

З 15 березня українці не змо-
жуть вільно поховати людину, 
яка померла навіть удома влас-
ною смертю. Так звані «правки» 
депутата від Радикальної пар-
тії Андрія Лозового до Кримі-
нального кодексу передбачають, 
що без довідки з суду похован-
ня буде просто неможливим, по-
відомляє 24 канал.  Раніше, якщо 
помирала людина, на місце виїж-
джала швидка медична допомога 
і слідчо-оперативна група. Лікар 
констатував смерть, а слідчий від-
кривав карне провадження і від-
правляв тіло у морг з постановою 
на проведення судово-медичної 
експертизи. Без постанови морг 
не може прийняти тіло. З 15 бе-
резня слідчому заборонять при-
значати експертизу, натомість 
зобов'яжуть звертатися за дозво-
лом на проведення експертизи до 
суду. Рішення чекатимуть не мен-
ше 72 годин. Відтак виникнуть 
серйозні проблеми з оперативніс-
тю судових установ.

Як повідомляє екс-замголови 
головного слідчого управління 
МВС України Григорій Мамка, змі-
ни до Кримінального кодексу Вер-
ховна Рада прийняла ще 6 жовтня 
2017-го. З 15 березня вони набу-
дуть чинності.

- Що робити з трупом? Ніх-
то не розуміє, де він лежатиме, 

-  каже Григорій Мамка. - У домаш-
ніх умовах утримувати неможли-
во. Без рішення суду морги не при-
йматимуть тіло для проведення 
розтину і першочергової судово-
медичної експертизи. Якою б 
смертю не померла людина: при-
родною чи насильницькою. Якщо 
людину вбили, взагалі завал: доки 
чекатимемо дозвіл на експертизу, 
втрачатимемо докази. Думаю, що 
отримаємо великий шквал скарг 
родичів, які будуть ображені не-
прийманням тіл до моргів.

Нардеп Лозовий вніс правки, 
щоб ускладнити слідство та по-
легшити життя собі й іншим ко-
рупціонерам, переконаний екс-
перт з соціальних питань Андрій 
Павловський.

- Ні мертвим, ні живим парла-
мент нічого доброго не дає. По-
вністю абсурдні правки Лозового 
вдарять по всіх громадянах Укра-
їни. Вони ускладнять процедуру 
поховання й призведуть до пере-
вантаження роботи судів. І так по 
коридорах не проштовхнутись. 
Таких випадків буде тисячами по 
країні. Судді вже в паніці, бо уявля-
ють, що почнеться через дев'ять 

днів, - додає експерт. – Процвіта-
тиме корупція, адже люди давати-
муть хабарі суддям, експертам, па-
тологоанатомам, щоб прискори-
ти поховання. Виплату соціальної 
допомоги на захоронення теж за-
тримуватимуть. 

Найбільша проблема, де пе-
ребуватиме тіло до рішення суду. 
Юрист Олександр Климчук вва-
жає, що тіло за будь-якої умови 
відправлятимуть в морг. Проте до 
розтину приступатимуть значно 
пізніше. Виходом можуть бути 
лише приватні холодильні каме-
ри, доба утримання тіла в котрих 
коштуватиме від 280 до 350 гри-
вень. Але можливості приватни-
ків обмежені, і місць вистачить не 
всім.

Однак є надія, що ситуацію з 
«правками Лозового» вдасться 
виправити. Нацполіція, Кабмін і 
група нардепів внесли на розгляд 
Верховної Ради законопроект про 
зміни до цих змін, які б врегулюва-
ли ці юридичні колізії

Мало того, що Верховна Рада 
отруює життя живим, вона добра-
лась і до мертвих, кажуть експер-
ти, оцінюючи роботу депутатів.

Ольга
ЧОРНА.

Нові правила захоронення 
шокували українців

На рішення суду про проведення експертизи 
доведеться чекати не менш, як три доби, а без 
документа морги тіло не прийматимуть

18 березня нашу 
планету накриє 
потужна 

магнітна буря. Також 
загострена геомагнітна 
обстановка очікується 14-
17 березня.

На Сонці очікується черго-
вий спалах, в результаті якого 
в Космос буде викинуто вели-
ку кількість сонячної плазми. 
Астрономи попереджають про 
магнітну бурю, яка накриє Зем-
лю 18 березня. Також неспокій-
на геомагнітна обстановка очі-
кується 14-17 березня. Про це 
повідомляє «Сьогодні» з поси-
ланням на Національне управ-
ління океанічних і атмосферних 
досліджень США.

Варто зазначити, що перший 
за кілька місяців викид плазми 
з атмосфери Сонця стався не-
щодавно - 12 лютого. Плазмі по-
трібно мінімум добу (найчастіше 
близько 2-4 дні), щоб подолати 
відстань між Землею і Сонцем.

Як відомо, магнітні бурі мо-
жуть стати причиною збою в 
роботі електроніки, систем на-

вігації та зв’язку, що використо-
вують орбітальні апарати. Так, 
наприклад, в 1989 році потуж-
на магнітна буря призвела до 
того, що в енергосистемі канад-
ської провінції Квебек перегорі-
ли трансформатори. Атмосфера 
Землі нагрілася, піднялася вго-
ру. В результаті супутники, які 
низько летіли, зійшли з орбіт, 
деякі з них були втрачені.

Також було доведено і вплив 
магнітних бур на самопочуття 
людей. Є навіть категорія мете-
озалежних людей, які в цей пе-
ріод відчувають погіршення 
стану здоров’я, головні болі, по-
гане самопочуття.

Найпоширенішим симпто-
мом, на який скаржаться мете-
озалежні люди, є головний біль. 
Наш мозок повинен кожну се-
кунду адаптуватися до сигна-
лів, які надходять ззовні - змі-
нюється вологість, температу-
ра або тиск тощо. Під час адап-
тації до змін погоди мозок пе-
реходить на більш інтенсивний 
режим роботи, витрачає більше 
сил. Це збудження йде на ткани-
ни, голова починає боліти.

На Сонці великий спалах: 
Землю накриє потужна магнітна буря
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У Тернополі студент-
поляк демонстративно 

спалив герб України 
Служба безпеки вирішила повернути 

19-річного хлопця на Батьківщину

Як повідомили 
в обласному 
управлінні СБУ, 

поляк навчався в одному з 
місцевих вишів. 

- Під час відпочинку з друзя-
ми у закладі громадського хар-
чування Тернополя він публіч-
но спалив у каміні зображення 
малого державного герба Укра-
їни, що прикрашало стіну зали, 
- розповіли в СБУ. 

Студента звинуватили у ху-
ліганських діях, які відкри-

то принижували національну 
честь та гідність українців, а та-
кож могли призвести до розпа-
лення національної ненависті.

- Зважаючи на відсутність у 
діях іноземця складу злочину 
та одночасну невідповідність 
його подальшого перебування 
в Україні інтересам безпеки на-
шої держави, порушника при-
мусово повернули на територію 
Польщі, - додали в управлінні.

Також 19-річному поляку 
заборонили впродовж трьох ро-
ків в’їжджати до України.

Бізнес з надання 
сексуальних послуг 
за гроші організувала 

27-річна жителька Дніпра.  
Анкети та фотографії дівчат, 
які готові обслуговувати 
клієнтів, жінка виставила 
на одному із сайтів. Там 
же розмістила і номери 
мобільних, через які можна 
було замовляти послуги. 

За даними слідства, працю-
вали дівчата у Тернополі, де су-
тенерша винайняла для їхньої 
роботи дві квартири. Повії - уро-
дженки Кам’янського Дніпропе-
тровської області, 1994 та 1996 
років народження. 

- За деякий час організа-
тор сексуальних послуг виріши-
ла розширити бізнес. Вона на-
йняла ще одного адміністрато-
ра, 57-річну жінку, яка стежила 
і координувала роботу повій на 
Івано-Франківщині. Дівчата кіль-
ка неділь працювали на Терно-
пільщині, а кілька в сусідній об-
ласті, - розповіли в обласному 
управлінні поліції. 

Як з’ясували правоохорон-
ці, послуга в апартаментах повій 
коштувала 1200 гривень. Якщо 
квартиру чи готель винаймав клі-
єнт, то ціна зменшувалася до ти-
сячі, але доводилося замовнику 
оплачувати 150 гривень за так-

сі. Заробленими грошима найма-
ні працівниці ділилися порівно з 
сутенершою - 50 на 50. Обумовле-
ну суму вони перекидали на вка-
заний банківський рахунок. 

За словами Олександра Буня-

ка, начальника відділу боротьби 
із злочинами, пов’язаними із тор-
гівлею людьми, впродовж кіль-
кох місяців вони документува-
ли нелегальний бізнес сутенер-
ки та її підлеглих. З їхніх помеш-
кань вилучили мобільні телефо-
ни, сім-картки, банківські картки, 
письмові записники та гроші.   

Організаторкам нелегально-
го бізнесу інкримінують ч.2 ст. 
303 ККУ - сутенерство або втяг-
нення в заняття проституцією. 
Санкція статті передбачає по-
збавлення волі на термін від чо-
тирьох до семи років.

Нетверезих кермувальників не лякають навіть чималі штрафи

62-річний чоловік 
ледь не втонув 
на водоймі в 

Монастириськах. Крига, 
ослаблена весняною 
відлигою, не витримала ваги 
людини. Відтак, рибалка 
опинився у крижаній воді.

Чоловік намагався самотуж-
ки вибратися на тонку кригу, але 
безуспішно. На щастя, рибалку по-
мітив випадковий свідок події. 
24-річний чоловік, і сам ризикую-
чи життям, кинувся на допомогу 
потерпілому, допоміг йому вибра-
тися з води та дістатися берега.

Стан потерпілого задовільний, 
від медичної допомоги він відмо-
вився.  

В обласному управлінні з над-

звичайних ситуацій вкотре нага-
дують, що за плюсової температу-
ри виходити на лід - небезпечно 
для життя. У Тернополі проводять 
рейди на місцевому ставі, де ще й 
дотепер сидять охочі порибалити. 

Рятувальники зазначають, що 
весняна крига на перший погляд 
багатьом здається міцною, проте 
це оманливо. 

- Плюсова температура спри-
яє утворенню небезпечних підта-
нень, які важко одразу помітити, 
- розповіли у рятувальній служ-
бі. – Мінімальна товщина поверхні 
льоду, по якій може пройти люди-
на, становить 10 сантиметрів.

Людей просять не ризикува-
ти власним життям і вже відклас-
ти зимову риболовлю на наступ-
ний рік. 

Послуга повій коштувала 1200 гривень
У Тернополі поліція викрила сутенерів,  

які організували борделі в двох областях

Тернопільські патрульні зловили 1652 п’яних водіїв

Важко уявити, 
до чого могла 
б призвести 

безвідповідальність 
водіїв, що сідають за 
кермо п'яними, якби 
їх вчасно не зупиняли 
правоохоронці. 
Тернопільські патрульні 
прозвітували за два роки 
роботи в області. 

За словами очільни-
ка служби Богдана Шевчука, 
впродовж 730 днів поліцей-
ські склали більше 37-ми ти-
сяч адміністративних матеріа-
лів. З них 1652 протоколи – за 
керування транспортним за-
собом в стані алкогольного 
сп’яніння. 

У патрульній поліції дода-
ли, що з кожним днем громадя-

ни все частіше звертаються за 
допомогою. 

Два роки тому в Тернопо-
лі присягу склали 209 патруль-
них полісменів. Сьогодні кіль-
кість особового складу па-
трульних складає 268 чоловік. 
Штат працівників планують і 
надалі збільшувати у зв’язку 
із розширенням службових 
обов’язків.

Школяр «замінував» 
оселю вчительки

На Тернопільщині 
школяр зателефонував 
вчительці і повідомив, 

що її оселя замінована. На 
місце події виїхали усі екстрені 
служби. Вибухотехніки та 
кінологи обстежили будівлю, з 
метою виявлення можливого 
вибухового пристрою. 
Інформація не знайшла свого 
підтвердження, - повідомили в 
обласному управлінні поліції. 

 У ході проведених оперативних за-
ходів стало відомо, що дзвінок був здій-
снений з мобільного телефону, який на-
лежить неповнолітній жительці Терно-
пільського району. Як розповіла шко-
лярка, вона дала телефон однокласни-
кові, який і зробив дзвінок. Хлопець зі-
знався, що зателефонував до викладач-
ки, аби не йти на заняття з танців.

 Працівники поліції склали на ма-
тір неповнолітнього «жартівника» ад-
міністративні матеріали відповідно до 
статті 184 КУпАП – «Невиконання бать-
ками або особами, що їх заміняють, 
обов’язків щодо виховання дітей».

У Монастириськах  
рибалка провалився  

під кригу
Тонкий лід і застереження рятувальників 

не зупиняють відчайдушних 
любителів піймати рибу
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Після зведення балансу, підра-
ховування дебету та кредиту жін-
ка виготовляє неймовірних дівча-
ток у стильному одязі, м’яких зай-
ців та неординарних  ляльок тед-
ді. Сьогодні у доробку Ольги Гасай 
понад півтисячі найрізноманітні-
ших іграшок, які роблять щасли-
вими і діток, і дорослих у різних 
куточках світу. 

Одного разу натрапила на 
творіння Ольги Гасай у фейсбу-
ці і не змогла відвести очей – ніж-
ні, теплі і зворушливі іграшки, ма-
буть, не зможуть залишити бай-
дужим нікого. У кожному – час-
точка душі майстрині та її любов 
до своєї справи. 

- Завжди любила творити, - зі-
знається Ольга Гасай. -  Ще у ди-
тинстві шила одяг лялькам. Коли 
була в декреті – разом з донечкою 
Аліною ліпили із солоного тіста, 
навіть картини з нього створюва-
ли. Першу ляльку спробувала зро-
бити для доньки – знайшла ви-
крійку в інтернеті. Однак резуль-
тат не виправдав моїх очікувань. 
Вирішила, потрібно самій вигото-
вити шаблон. Тоді лялька вдалася 
гарна, своєю роботою я була задо-
волена. 

Коли ж пані Оля повернулася 
на роботу після декрету, то дум-
ки про творчість її не покидали. 
Якось вирішила власноруч виго-
товити подарунок подрузі на день 
народження – зробила портретну 
ляльку, дуже схожу на неї. 

- Я підібрала такий же колір і 
довжину волосся, одягла її в улю-
блений одяг подруги, - розпові-
дає майстриня. – Подрузі подару-
нок сподобався – вона була враже-
на тим, наскільки лялька схожа на 
неї. Я не зупинялася і далі роби-
ла ляльки у подарунок близьким 
людям. З кожним новим виробом 
цікавість до ляльок зростала. Я 
почала виробляти свій стиль. 

Сьогодні у доробку Ольги Га-
сай текстильні, інтер’єрні пор-
третні ляльки, ігрові та м’які 
іграшки, а також ляльки у стилі 
«tаddydoll».

- Останні - одні з моїх найулю-
бленіших, - зізнається жінка. – На-
зва походить від tаddy – ведмедик, 
а doll – англійська лялька. Тож це 
напівведмедик і напівлялька. Ця 
техніка поширена закордоном. 
Вона надзвичайно складна, але 
мені було цікаво її опанувати. Об-
личчя цієї іграшки ви виліплю-
єте власноруч, деталі кріплять-
ся на шплінтах, тому вони повно-
цінно рухаються, а всерединітулу-
ба - дерев’яна стружка. 

Творчість допомогла пані Олі 
пережити непросту сторінку в 
житті їхньої родини і організува-
ти власну сімейну справу. 

- Чоловік пішов в зону АТО до-
бровольцем у 2014 році, - розпові-
дає жінка. –Після  повернення до-
дому незабаром отримав повістку 
і знову вирушив на Схід. Отримав  
травму хребта і тепер має інвалід-
ність. Коли чоловіка не було удо-
ма, то творчість дуже допомага-
ла відволіктися від хвилювань  
та переживань за нього і тоді ста-
ла справжньою віддушиною, тим, 
що давало сили і наснагу пережи-
ти цей непростий час.  

Коли чоловік повернувся із 
зони АТО, через травму не міг по-
вернутися на колишню роботу. 
Тож родина вирішила створити 
бренд «OLINILYALKY». Олександр 
взяв на себе вирішення адміні-
стративних питань, організацію 
поїздок, реєстрацію на ярмарках 
і фестивалях, а Оля ж займається 
творчістю. 

На виготовлення ляльки май-
стриня витрачає від кількох днів 
до кількох тижнів. Все залежить 
від складності виробу, вільно-
го часу, натхнення. Звичайно, ко-
жен виріб особливий і цікавий по-
своєму. Дуже часто трапляються 
різноманітні історії.

- Одного разу у мене замови-
ли портретну ляльку для волон-
тера із США , який навчав терно-
полян англійської, - пригадує пані 
Оля. – Мені дали фото хлопця. Як 
сьогодні пам’ятаю, він був одяг-
нений у сорочку в клітинку, зеле-
ні штани, кепку. Я відтворила той 
образ. Коли ж  замовниця побачи-
ла цю ляльку, то відразу ж сказа-
ла: «О, це точно наш викладач!». 
Я була дуже рада, що зуміла на-
стільки точно передати портрет 
цієї людини, що його легко можна 
було впізнати. 

Справжній лялькар повинен 
бути трішки  дизайнером, трішки 

перукарем і навіть взуттєвиком. 
Адже тут важлива кожна деталь. 
І взуття, і одяг, і сумочки пані Оля 
шиє сама. 

- Натуральні якісні тканини та 
неалергічний наповнювач  - важ-
лива запорука успіху у ляльковій 
справі, - розповідає пані Оля. - Тка-
нини замовляю закордонного ви-
робництва або ж українські, які 
ідуть на експорт. Тернопільське 
«Текстерно» також виготовляє ба-
гато хороших матеріалів. Тканини 
мають бути із дрібним малюнком, 
щоб одяг гармонійно виглядав на 
ляльці. Жодного штучного карка-
су у портретній інтер’єрній ляль-
ці не використовується. Це тка-
нинна основа, щільно наповнена 
холофайфером. Головне, правиль-
но розподілити вагу, щоб лялька 
могла стояти без опори. Звичай-
но, у кожного майстра свої секре-
ти – потрібно експериментувати, 
пробувати, працювати і тоді все 
обов’язково вдасться. 

Волосся для ляльок майстри-
ня замовляє в інтернеті. Тут мож-
на відразу ж обрати і колір і фор-
му – рівне чи з кучерями. Але не 
все так просто.

- Одного разу мені замовили 
портретну ляльку вчительки на 
подарунок, - розповідає жінка. – 
Щоб відтворити її зачіску, довело-
ся самотужки її підстригти. Тому 
лялькарство – це надзвичайно ба-
гатогранна справа. 

Головні критики майстрині – 
донька та чоловік.Саме їм перши-

ми показує свої роботи, а вже тоді 
фотографує. 

- Виготовлення ляльок заря-
джає мене позитивним настро-
єм, - зізнається Ольга Гасай. – Я по-
стійно перебуваю у творчому по-
шуку. Коли вранці їду на роботу чи 
кудись іду пішки, іноді продумую 
різні образи, деталі своїх робіт. На-
справді, це дуже захоплює. Коли 
ж приходжу додому стомлена, то 
ввечері беруся за іграшки і відразу 
ж забуваю про різні проблеми, не-
гативні думки. Буває, навіть голо-
ва перестає боліти. Якщо терміно-
ве замовлення, то встаю на світан-
ку і працюю, щоб встигнути. Зна-
єте, прокидатися на роботу вран-
ці важко, а от щоб робити іграшки 
- встаю із задоволенням. 

Роботи тернополянки з кож-
ним роком стають все популяр-
ніші не лише в Україні, а  й у світі. 
І недарма, адже у кожну вкладає 
часточку душі і робить їх з осо-
бливою любов’ю. 

- Мої ляльки знайшли до-
мівки в різних куточках на-
шої країни, а ще у Польщі, Іспа-
нії, Італії,Німеччині, Португалії, 
США,Канаді. Навіть у Корею ви-
рушила одна лялька, - розповідає 
майстриня. – А ще у цьому році під 
час фестивалю «Благословенне 
Тернопілля» було дуже приємно, 
що мою ляльку у стилі «tаddydoll» 
придбав посол Болгарії в Україні.

Ольга Гасай зізнається, вона 
щаслива, що знайшла справу до 
душі і щиро зичить людям не бо-
ятися змінювати своє життя, екс-
периментувати, творити і шукати 
своє. Адже кожного з нас є талант 
і можливість зробити світ хоч на 
краплю кращим, тому не втрачай-
те цей шанс! Сьогодні тернопо-
лянка найбільше мріє про власну 
майстерню і щоб «OLINILYALKY» 
(Олині ляльки) 
стали справж-
ньою візитівкою 
нашого міста.

Ляльки,  
зроблені 
з любов’ю

Тернополянка  
Ольга Гасай створює 
маленькі копії людей

Ніколи не пізно змінити 
своє життя і знайти 
справу, яка зробить  

тебе по-справжньому 
щасливим, на власному 
прикладі переконує Ольга 
Гасай. Дитячу мрію стати 
дизайнером жінка втілила 
вже у дорослому віці, ставши 
… лялькаркою. Пані Ольга 
- економіст за освітою та 
18 років успішно працює 
головним бухгалтером. Однак 
материнство і художній 
талант зробили своє. І поряд з 
основною роботою з’явилася 
справа до душі.

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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Євросоюз не втомився  
від нашої країни

Віце-президент Єврокомісії Федеріка 
Могеріні заявила, що Євросоюз не вто-
мився від українських проблем і дій вла-
ди. Про це вона повідомила в інтерв’ю 
УНІАН. «Наша політична та дипломатич-
на активність інтенсивніша, ніж будь-коли. 
З 2017 року українцям більше не потріб-
ні візи для відвідування країн-членів ЄС, 
а торгівля з Україною зростає», - заявила 
Могеріні. І, водночас, зазначила: «Це прав-
да, що деякі реформи не просуваються так 
швидко, як нам би хотілося, але ми як і ра-
ніше, як і завжди, орієнтовані на процес ре-
форм, тому що це - наша відданість україн-
ському народові». Також, за словами Моге-
ріні, Євросоюз готовий надати Україні 1 мі-
льярд євро кредитів у межах нової програ-
ми макрофінансової допомоги. 

Лікарі в Канаді попросили 
не підвищувати їм зарплату
У канадській провінції Квебек лі-

карі та студенти-медики підписа-
ли лист із вимогою скасувати підви-
щення зарплати, інформує телеканал 
«24». Лікарі аргументують своє прохан-
ня тим, що вони заробляють достат-
ньо, проте, водночас, платня допоміжно-
го персоналу доволі низька. Відтак, ме-
дики просять використати зекономлені 
кошти на підвищення оплати праці саме 
допоміжного персоналу і на поліпшен-
ня обслуговування пацієнтів. «Це підви-
щення зарплат більш, ніж шокує, тому 
що наші медсестри, клієнти та інші спе-
ціалісти працюють у дуже важких умо-
вах, а наші пацієнти позбавлені досту-
пу до необхідних послуг через різке ско-
рочення фінансування в останні роки та 
централізації влади у міністерстві охо-
рони здоров’я», - зазначили лікарі. В се-
редньому в Канаді лікар отримує близь-
ко 261 тисячі доларів, хірург - 355 тисяч.
Штати анонсували нову «порцію» 

санкцій проти Росії

Американський уряд готовий запро-
вадити нові санкції проти Росії в рам-
ках Акту протидії противникам Амери-
ки уже протягом наступних тижнів. Про 
це заявив на слуханнях у Конгресі міністр 
фінансів США Стівен Мнучін, повідомляє 
«Укрінформ». Він висловив переконання, 
що президент Дональд Трамп «повністю 
підтримує» рішення про введення санкцій 
проти РФ. Водночас, на засіданні Комітету 
з питань Збройних сил Сенату США дирек-
тор нацрозвідки Сполучених Штатів Ден 
Коатс також висловився щодо необхідності 
посилення тиску на Росію. «Ми не побачи-
ли жодних підтверджень зусиль з боку Росії 
щодо зміни поведінки і знаємо, що їхня зло-
чинна активність продовжує мати місце», - 
сказав він. До слова, Євросоюз також на пів-
року продовжив санкції проти Росії. Вони 
торкнуться 150 громадян і 38 компаній.
У Польщі відкрили «гарячу лінію» 

для заробітчан
Головний інспектор праці Вєслав Ли-

щек відкрив спеціальну інфолінію для 
громадян України, які працюють у Поль-
щі. Про це повідомляє «Polskie Radio». Іно-
земці можуть дізнатися про правила пра-
цевлаштування в Польщі і про те, як напи-
сати скаргу, якщо роботодавець порушує 
їхні права. Лищек наголосив, що існують 
випадки, коли роботодавці використову-

ють українців, наприклад, оплачуючи мен-
ше заявленої платні або не забезпечуючи 
адекватних умов праці. Консультації нада-
ватимуться з 16.00 до 20.00 години, кон-
сультанти володіють українською мовою.

Німецькі депутати хочуть 
видворити біженців 

Півмільйона сирійських біженців 
хочуть видворити з Німеччини. За спра-
ву взялися націоналісти з ультраправої 
партії «Альтернатива для Німеччини», 
повідомляє телеканал «24». Семеро чле-
нів політсили поїхали до Сирії, щоб дізна-
тися, чи безпечно буде біженцям поверну-
тися на батьківщину. Німецькі політики 
вже зустрілися з представниками уряду 
Асада і відвідали райони, підконтрольні 
його силам, такі як Дамаск, Хомс і Алеппо. 
За результатами візиту вони мають підго-
тувати звіт. Це не перша спроба німецьких 
ультраправих видворити біженців з краї-
ни. Їхні спроби блокує керівна партія Ан-
гели Меркель. Канцлер Німеччини висту-
пає за надання притулку біженцям.
Із заморожених рахунків режиму 

Каддафі у Європі зникли 
мільярди євро

З рахунків у «Euroclear Bank» в Бель-
гії у 2013-2017 роках зникли більше 10 
мільярдів євро із заморожених, за рі-
шенням ООН у 2011 році, лівійських ак-
тивів. Про це повідомляє бельгійський 
тижневик «Le Vif». Ці кошти контролюва-
лися найближчим оточенням повалено-
го лівійського лідера Муаммара Каддафі. 
Станом на 29 листопада 2013 року, 16,1 мі-
льярда євро перебували на чотирьох ра-
хунках. Влада Бельгії виявила зникнення 
значної частини цих коштів восени 2017 
року, коли слідство у справі про відмиван-
ня грошей планувало накласти арешт на 
16 мільярдів євро. Виявилося, що на цих ра-
хунках залишилося трохи більше 5 мільяр-
дів євро. Тепер постає питання про те, чи 
правильно Бельгія контролювала заморо-
ження цих фондів.

Підводні човни США  
здатні знищити Московію

Голова Стратегічного командуван-
ня збройних сил США генерал Джон 
Гайтен стверджує, що американські 
підводні човни здатні знищити Росію, 
якщо буде прийнято таке рішення. Про 
це він заявив під час бюджетних слухань 
у комітеті Палати представників з питань 
збройних сил, повідомляє «Голос Амери-
ки». У відповідь на запитання законодав-
ців щодо твердження президента Росії Пу-
тіна про те, що його країна володіє арсена-
лом нових, «нездоланних» ядерних озбро-
єнь, Гайтен сказав: «Ми готові до всіх наяв-
них загроз, і ніхто не повинен сумніватися 
в цьому. Росіяни не можуть нічого зробити, 
крім масивної атаки проти нашої країни, 
на яку ми не змогли б відповісти. До речі, 
вони не знають, де знаходяться наші під-
водні човни, а вони здатні знищити їхню 
країну, якщо ми підемо цим курсом». 

Московити випробували в Сирії 
210 зразків зброї

Російські військові випробували в Си-
рії 210 зразків зброї. Про це заявив мі-
ністр оборони Росії Сергій Шойгу у філь-
мі «Путін», передають іноЗМІ. Як повідо-
млялось, прем’єр-міністр Великої Британії 
Тереза Мей і президент США Дональд Трамп 
назвали РФ відповідальною за гуманітар-
ну катастрофу в Сирії. Слід зазначити, про-
тягом семи років бойових дій у Сирії заги-
нули 353 тисячі 935 осіб, повідомляє Сирій-
ська обсерваторія прав людини. Найбільше 
- цивільних осіб. Втрати серед мирного на-
селення склали 106 ти-
сяч 390 людей, серед яких 
19811 дітей і 12513 жінок.

Доки буде зміцнюватися гривня?
В Україні до літа долар може по-

дешевшати до 25,5-25,8 гривень. Що-
правда, після цього знову зрости, пише 
«Сьогодні». Головна причина зміцнення 
гривні - новини про «газову перемогу» 
України над «Газпромом» та підвищення 
облікової ставки Нацбанком. За словами 
аналітиків, цілком можливо, що НБУ зни-
зить облікову ставку на 1-1,5 відсотків. 
Тоді курс знову піде вгору до 27 гривень 
за долар. «До кінця року можлива різ-
ка девальвація до 30 гривень за долар. 
З огляду на те, що в держбюджеті закла-
дений середньорічний курс долара 29,3 
гривень», - зазначив директор фінансо-
вої компанії «Аверс №1» Ігор Львов.

Гаманець Порошенка в лютому 
поповнився ще на мільйон

У лютому президент Петро Поро-
шенко отримав 915266 тисяч гривень 
як відсотки за вкладами у Міжнарод-
ному інвестиційному банку, кінцевим 
бенефіціаром якого є він сам. Про це 
йдеться у повідомленні про суттєві змі-
ни у майновому стані. Його президент 
вніс до е-декларації 5 березня. Як відомо, 
у січні Порошенко задекларував дохід у 
сумі 1,029 мільйона гривень у вигляді 
відсотків від вкладів у згаданому банку.

Новий список захворювань,  
з якими не можна сідати за кермо

Мінохорони здоров’я опублікувало 
проект наказу, де міститься перелік ме-
дичних протипоказань для кандидатів 
у водії та водіїв. І цей список значно змен-
шився. У документі є лише дві градації - для 
приватного транспорту і для комерційно-
го, інформує ICTV. Найбільше обмежень 
стосується хвороб очей. Діючий документ 
забороняє керувати легковими авто, якщо 
штучний кришталик встановлено хоча б 
на одному оці, а нова редакція цей випадок 
не регламентує. Забороняється сідати за 
кермо в разі порушення відчуття кольору, а 
нова редакція зазначає: порушення відчут-
тя кольору допускаються. Зараз забороне-
но сідати за кермо легковика при порушен-
ні функцій вестибулярного апарату - в но-
вій редакції обмежень немає. В існуючій ре-
дакції є пряма заборона на керування лег-
ковиком при хронічних психічних недугах 
і станах, прирівняних до них. Нова редак-
ція містить чіткий список діагнозів таких 
захворювань. Заборонено керувати легко-
виком людям, що страждають на цукровий 
діабет, виразку шлунка, дванадцятипалої 
кишки та зростом, менше 150 сантиметрів. 
У новій редакції ці нормативи відсутні. При 
багатьох недугах та інвалідності допуск до 
керування легковим авто можливий в ін-
дивідуальному порядку.

Скільки заробив Турчинов  
за лютий?

За лютий секретар Ради нацбезпеки 
і оборони Олександр Турчинов отримав 
зарплату у розмірі 52200 гривень. Про 
це повідомляють «Українські новини» з 
посиланням на отриману відповідь апара-
ту РНБО на запит журналістів. Посадовий 
оклад Турчинова, як і надбавка за інтен-
сивність праці, склали по 18 тисяч. Над-
бавка за вислугу років - 9 тисяч, за роботу 
в умовах режимних обмежень і як експер-
ту з питань таємниць - по 3,6 тисяч. А плат-
ня заступників секретаря РНБО в лютому 

була вищою, ніж у Турчинова. Так, перший 
заступник Олег Гладковський отримав 
56320 гривень, заступник Олександр Лит-
виненко - 73500, перший заступник Ми-
хайло Коваль - 77тисяч 10 гривень.

Громадська діяльність  
мало кого цікавить

87 відсотків українців не долуча-
ються до громадської діяльності. Про 
це свідчить дослідження, проведене 
фондом «Демократичні ініціативи іме-
ні Ілька Кучеріва» спільно з соціологіч-
ною службою Центру Разумкова, пише 
«Українська правда». При цьому сім від-
сотків опитаних вказали, що залучені до 
громадської діяльності. Трохи активнішою 
вважає себе молодь - понад 10 відсотків. 
Найменший рівень залученості спостері-
гається на Сході країни - лише два відсо-
тки. 85 відсотків опитаних сказали, що не 
є членами жодних громадських об’єднань.

З «безвізом» чи зі спрощеним 
режимом - у 114 країн  

Українське громадянство посіло 91 
місце у рейтингу «цінності» компанії 
«Nomad Capitalist». Це на 21 пункт вище, 
ніж торік. Всього оцінюється 199 кра-
їн. Україна розділила місце з Албанією, 
йдеться у дослідженні. Рейтинг «Nomad 
Passport Index» базується на основі п’яти 
факторів громадянства. Це - безвізові по-
їздки (50 відсотків від загальної оцінки), 
система оподаткування, загальне сприй-
няття держави і громадян світом, мож-
ливість мати подвійне громадянство і рі-
вень свободи. Найбільші зрушення ста-
лись за минулий рік. Сьогодні українці 
мають безвізовий чи зі спрощеним ре-
жимом доступ до 114 країн. До першої 
п’ятірки увійшли Люксембург, Ірландія, 
Швейцарія, Португалія і Швеція. 

«Досягнення» влади:  
більше півкраїни - на субсидіях 

Субсидії на оплату комунальних по-
слуг отримує 65 відсотків населення. 
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з пи-
тань регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ Геннадій Зубко, пишуть «Комента-
рі». Тим часом, за інформацією Держстату, 
в січні-грудні 2017 року за «комунальни-
ми» субсидіями звернулися 8,2 мільйони 
домогосподарств - на 10,3 відсотки більше, 
ніж у 2016-у. На домогосподарства в міс-
тах припало 67,5 відсотків таких звернень. 
Зокрема, в містах субсидія була призначе-
на 6,03 мільйонам домогосподарств, у сіль-
ській місцевості - 2,78 мільйонам. Порівня-
но з відповідним періодом 2016 року, кіль-
кість таких домогосподарств збільшилась 
на 1,13 мільйонів. А борг населення за по-
слуги житлово-комунального господар-
ства в січні зріс на 4,061 мільярд гривень 
- до 32,904 мільярдів, порівняно з груднем.

Мільйонерів у бідній Україні 
стало вдвічі більше

Доходи у сумі понад 1 мільйон гри-
вень, отримані протягом 2017 року, за-
декларували вже 742 особи. Це майже в 
два рази перевищує показник відповідно-
го періоду минулого року. Найбільша кіль-
кість мільйонерів у Києві - 291. Найактив-
ніше свої доходи декларують у Запорізь-
кій, Дніпропетровській, Кіровоградській 
областях і столиці, повідомляє прес-
служба Державної фіскальної служби.

Куди найчастіше мігрують 
українські жінки 

Українські жінки найчастіше мігру-
ють в такі країни ЄС, як Польща, Іспа-
нія, Італія, Франція і Німеччина. За по-
відомленням «Фінанси.ua», основними 
причинами, що спонукають українок ви-
їжджати за кордон, є безробіття, низь-
кий рівень доходу, боргові зобов’язання і 
домашнє насильство. Також жінок прива-
блює бажання досліджувати нові країни, 
самореалізуватися і можливість вийти за-
між за іноземця.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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*      *      *
День за днем…
Ми співаєм собі серенади,
Аплодуємо стоячи,
П’єм театральний нарзан.
Під заслінкою совість
Призбирує зношені блати
І скидає абияк
У дідів стодавній казан.

День за днем…
Перекочуєм сонце у діжу,
Що за лісом.. У спогад
Підмішуєм стосик ідей.
Рано-ранок ― Кощій.
Славу смертним заварює свіжу,
А безсмертя кладе
Під ногами високих людей.

*      *      *
Ви знаєте, якось ві́йнуло:
Чи добре ступати зорями?
Бо там, де межа неозора є,
Невтямки журитись війнами.

Ви знаєте, якось крапнуло:
А як там, у трав ― на постері?..
Все ж ми тут, одначе, гостями,
А ходимо так прочапляно.

*      *      *
Ваша Величносте,
Проберезневий смутку!
Падає неба
Стрижених днів
Баштан.
Краплелиття,
Наче так воно,
Бачите, треба,
Годить весні:
В пролісках синить каптан.

Ваша Величносте!
Холод вовтузиться в клунку.
Бачите: погляд ―
Попит на цвіт ―
Печаль!..
Хлюпають чоботи,
Човгають мощений побут...
Міряю сміх ―
Сльози безгучно ячать.

*      *      *
Я вас люблю.
Я просто вас люблю!
Шумують десь 
далекі океани…
Багами ждуть 
в обійми порохню,
сліпі авто 
муркочуть над ставами.

Я вас люблю.
Я просто вас люблю!
Наш день…
                 новітній, 
та іще не збутий.
Старезний світ 
в листочку чебрецю ―
як дотик снів 
до ранку, як покуття…

Я вас люблю.
Я просто вас люблю!

*      *      *
Сумні моменти
Вірші жнуть смутні.
Елітні птахи
В ключ повітря в’яжуть.
На узбережжі
Золотого пляжу
Цілує море
Мушля у пітьмі.

Надія ТАРАСЮК.
с. Вікнини Збаразького району.

Ліричним рядком
                 *     *     *
Ото, я у мрії своїй.
Де - сонячно... Де - порами
Я щиро потішусь думками.
Щоб не замів сніговій.
...От! У годині своїй
буду - погідна й безмежна.
Та ще - від дощу незалежна.
В полоні нестриманих мрій.
А доля-читає сувій...

*     *     *
...Кожен день - як диво. Як натхнення.
Кожна ніч - на відстані думок.
Кожна мить - як той маленький крок, 
що наближає та й до повсякдення.
Кожен день – та й множиться в літа.
І година кожна - мов хвилина.
Все одно, я Богові повинна...
Хто сказав, що світ цей - суєта...

*     *     *
...Не зламатись, тільки б не зламатись.
Жити не у мріях - наяву.
Не цуратись, долі не цуратись.
Посміхатись й знову посміхатись.
І Бог полюбить не тебе одну.
Не цуратись долі, не цуратись.
І мати сталь у змореному дні.
Усіх нещасних ворогів прощати.
І у секунди – радісні й сумні
Повертатись... ні, не повертатись...
Хай янгол буде, буде уві сні.
...Не цуратись долі, не цуратись...

Світлана ДЗУДЗИЛО-ТРУХАНОВА.

Сніг танув на очах. 
Він нагадував людям 
про прихід весни, 

а з нею – нових емоцій, 
тепла і щастя, погожих 
днів, осяяних сонячним 
промінням…

Катя вже не одну годину сну-
вала розкішним, убраним в бі-
лосніжні первоцвіти весни, пар-
ком. Красу неповторної, улю-
бленої пори року затьмарюва-
ли важкі роздуми, вихід з яких 
вона шукала, та не знаходила. 

У голові прокручувала вра-
нішню ситуацію, яка довела 
жінку до відчаю і розпачу. У сві-
домості безперервно пульсува-
ли слова сина: «Ми зі Світланою 
хочемо пожити окремо, тому пе-
реїжджаємо в найману кварти-
ру».

Ніколи б не подумала, що до-
чекається від нього таких слів. 
Вона намагалася правильно ви-
ховувати сина, одночасно бути 
для нього і мамою, і татом. А він, 
невдячний, хоч би раз запитав: 
«Чи неважко тобі, мамо? Може, 
чимось допомогти?» Відколи 
привів у дім Катерини невістку, 
відтоді її сина немов підмінили.

У жінці боролися різні по-
чуття – любові до сина і водно-
час ревності і злості до тієї, яка 
всю увагу її любимчика переве-
ла на себе.

Насправді, її Тарас ріс до-
брим, чуйним, турботливим 
хлопцем. Завжди і у всьому слу-
хав, допомагав їй. А зараз його 
наче підмінили. Він не помічає 
матері, яка так сильно його лю-
бить. Дружині – каву в ліжко, 
слова «сонечко», «зайчику», а 
матері – «доброго ранку, мам», 
коли поспіхом іде на роботу, і 
«доброго вечора, мам», коли, 
ледь переступивши поріг кори-
дору, не йде, а біжить до своєї 
Світланки. 

Катерина ніяк не могла, чи 
то не хотіла змиритися з тим, 
що вже не вона, а невістка стала 
для Тараса епіцентром всесвіту. 
А зараз мама їм, бачте, заважає, 
вони хочуть побути вдвох.

Такою непотрібною, ображе-
ною на увесь світ вона продо-
вжувала снувати майже безлюд-
ним парком. Від того ще більше 
нахлинули почуття жалю до са-
мої себе і безвихідне відчуття 
самотності. Хоч разом з тим, по-
ступово почала наводити лад 
думкам у голові. Адже він не 
перестав її любити, просто те-
пер свою любов і увагу ділить 
з тією, яку кохає. Насправді ж, 
Світлана – непогана жінка, сусі-
ди не раз повторяють, що Кате-
рині пощастило з невісткою. 

І тут враз, немов грім серед 
ясного неба, відкинувши зло-
бу, гнів і образу, її осяйнула дум-
ка: «А, може, й справді молодим 
потрібно відпочити від мене, а 
мені – від них».

Поки нікого не було вдо-
ма, швиденько зібрала у валізу 
найнеобхідніші речі, нашвидку-
руч написала записку зі слова-
ми: «Не знімайте квартиру, жи-
віть тут. Я трохи поживу в селі», 
і подалася на автовокзал. Звід-
ти – у батьківську хату, де ніхто 
не жив і куди час від часу приїж-
джала.

Маленька сільська хатина 
привітно зустріла свою госпо-
диню. Тут віяло теплом, дитин-
ством і юністю. Сіла у крісло-
качалку, взявши до рук старень-
кий фотоальбом. Гортала його, а 
разом із пожовклими сторінка-
ми виринали спогади. На одній 
із фотографій надовго затрима-
ла погляд. Звідти на неї дивив-
ся красивий юнак у військовій 
формі. Катерина добре пам’ятає 
той день і рік, коли її Степанка 
призвали до армії. Тоді вони по-
клялися у вічному коханні один 
одному…

Жінка заплакала. Вона й досі 
не забула тих щасливих днів і 
вечорів, проведених з коханим, 
теплий дотик його рук, що об-
пікав серце, ніжний погляд його 
очей… Упродовж півроку вони 
листувалися. На папері вилива-

ли свої палкі почуття. Та одного 
разу у своїй поштовій скриньці 
Катя не знайшла листа від коха-
ного. Це повторилося і в наступ-
ні тижні. Знала, що Степан не 
міг з нею так повестися. З ним 
точно щось трапилося.

Поїхала у військову части-
ну, де служив її Степанко, але 
командування заявило, що він 
зник безвісти. На той час жінка 
носила під серцем їхню дитину. 

Спершу місяці, а потім і роки 
пошуків нічого не дали. Степана 
ніде не було.

Катя вчилася жити без ньо-
го, хоч як це важко їй не доводи-
лося. Жила сином і заради сина, 
який був копією свого тата. Чи 
не тому, так і не вийшовши за-
між, усю свою любов і турботу 
віддавала синочкові. Чи не тому 
їй сьогодні так боляче…

Переглянувши старі фо-
тоальбоми, Катя витягнула із 
шафи запилену коробку, в якій 
зберігала найцінніше – десятки 
листів від коханого. Читала їх, а 
сльози горохом котилися по що-
ках.

Ностальгічні спогади пере-
рвав стук у двері. Це листоноша 
прийшла, бо помітила світло в 
оселі, до якої вже давненько не 
навідувались.

– Доброго вечора, Катери-
но Дмитрівно, – з порога приві-
талася листоноша Марія. – Бачу, 
світло горить, дай-но, думаю, за-
йду, подивлюся, хто тут хазяй-
нує. А це ви приїхали.

– Добрий вечір, Марійко, – 
похапцем витираючи сльози, 
повернула голову в бік порога 
жінка. 

– Бачу, листи читаєте. Я десь 
місяць тому вкинула до вашої 
скриньки листа. Може, читали 
вже. Дивно, хтось, напевно, не 
знав, що ви тут не живете, – не 
переставала торохтіти Марійка.

Катерина зблідла. Її серце 
стиснулося, в голові запаморо-
чилося. Обминувши Марійку, 
вона вибігла надвір. Відчинила 
стареньку поштову скриньку і 
остовпіла. Цей рідний почерк 
вона розпізнає із тисячі, навіть 
у півтемряві. Похапцем відкри-
ла листа і почала читати: «Рід-
на моя, пробач за стільки років 
мовчанки. Я не міг написати ра-
ніше. Спершу від сильного па-
діння втратив пам’ять. Не знаю 
як і не можу навіть сам собі по-
яснити, чому втік з армії. З ча-
сом пам’ять до мене почала по-

ступово повертатися, але я не 
міг приїхати чи написати. Дов-
го переховувався у віддалених, 
малолюдних селах, аж поки не 
сплив термін відповідальності 
за мій безглуздий вчинок. Ма-
буть, ти мене вже не чекаєш, 
стільки ж часу минуло. Та знай, 
я тебе кохав і завжди кохатиму. 
Приїду за місяць. Твій С.»

Катя вже нічого не розумі-
ла. Вона думала, що її Степан 
або загинув, або знайшов іншу. 
А тут такий поворот долі.

Дочитавши листа, ще раз 
уважно подивилася на конверт. 
Від дати відправлення завтра 
минав місяць.

Вночі жінка ні на мить не 
стулила очей. Вона уявляла зу-
стріч з коханим, думала, що 
йому скаже. Не знала ще, чи про-
стить йому ці довгі роки мов-
чання, адже їм із сином так не-
просто жилось. Хоч і свою вину 
відчувала, адже тоді, у листах, 
так і не зізналася, що чекає від 
нього дитину. Думала, приїде у 
відпустку, тоді віч-на-віч розпо-
вість йому.

Вранці ніяка хатня робота 
не бралася до рук. Вийшла у сад, 
щоб прибрати торішнє осіннє 
листя. Раптом почула на сусід-
ній вулиці ажіотаж.

– Боже, живий, живий, – до-
линало звідтіля. 

Катерина сперлась на граблі 
й в задумі так і залишилась сто-
яти.

…Степан впав перед навко-
лішки із розкішним букетом її 
улюблених квітів і вимолював 
у неї прощення. Жінка обняла 
його. Навперебій вони говори-
ли, просили пробачення один 
в одного, плакали і обнімалися. 
Плакали усі, хто стояв за Кате-
рининим парканом і спостеріга-
ли цю зворушливу сцену, яку і в 
кіно не завжди покажуть.

Потім вони розмовляли за 
чашкою чаю. Враз роздався те-
лефонний дзвінок: «Мамо, ти 
так раптово зникла. Ми не хо-
тіли тебе образити, вибач. Лю-
бимо тебе і ввечері приїдемо. 
Маєм гарну новину».

Катерина загадково погля-
нула на Степана і промовила:

-  Ввечері на тебе чекає сюрп-
риз… і не один. 

А сама подумала:
- Якою немудрою я була ще 

вчора. А вже сьогодні точно 
знаю, що життя – прекрасне…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА:  
сім’я Кудлач - мама Аня, тато Іван, 
донечка Василинка, м. Тернопіль.

Невигадана історія

На перехресті долі

ОсобистеДушею відчула, що таки – 
залишиться...

Світлана ДЗУДЗИЛО-ТРУХАНОВА. привів у дім Катерини невістку, 
відтоді її сина немов підмінили.

МріяМальовничий куточок 
Закарпаття, який 
так гарно оспіваний 

у піснях Івана Поповича, 
потопає у чарівних хвилях 
шовкової косиці. Я теж 
маленька піщинка цього 
краю. Гордість і радість 
переповнювали мою 
вразливу душу. 

Скрипнула хвіртка. З повною 
сумкою газет на подвір’ї з’явилась 
наша листоноша Маріка Петрова. 

- Чекаєш? - радісно запитала 
вона і гордо почимчикувала до хати, 
бо сьогодні 15-е число, а мій дід за-
вжди тоді отримував пенсію.

Вхопивши газету, я миттю по-
мчала у садок, на ходу читаючи за-
головки, бо вони  одразу кидались 
у вічі. На першому місці у мене була 
рубрика «Гумор», от і з неї почала чи-
тати. Сміялась без зупину, а сміятись 
я люблю, адже бабуся неодноразо-
во стверджувала, що гарний настрій 
підвищує продуктивність праці.  

Потім мою увагу привернула 
сторінка, на якій було дуже багато 
вишивки. У мене склалося вражен-
ня, що я попала у якесь казкове цар-
ство – веселкове диво. Тут були ви-
шиті рушники, подушки, серветки, 
сорочки, а найголовніше, що у цен-
трі сиділа надзвичайно вродлива 
дівчина. Її очі, як два озерця, одразу 
зачарували мене. У цих зіницях було 
стільки доброти, ніжності і тепла... 
Очі – дзеркало душі – любила гово-
рити моя бабуся, коли я ще була ма-
лою і мало чого розуміла. 

Зазирнувши у глибину цих без-

«Маємо гарну 
новину…»

Посадка на потяг 
закінчувалася. 
Уже й попросили 

тих, хто проводжав 
пасажирів, залишити 
вагони, а Микола все 
тримав у обіймах Олену, 
і ніяк не міг відпустити. 
Йому здавалося, що коли 
відірве її від себе, то 
кусок серця вирветься з 
його грудей, а може, й усе 
пропаде, і залишиться він, 
шістдесятидвохрічний 
сивий чоловік із порожнім 
нутром. Як же він житиме? 
Відчував, що прощаються 
навіки, і не хотів того, і 
картав себе, картав, аж 
проклинав…

Познайомилися вони ще в 
студентські роки. Микола – ви-
сокий, чорнявий, зі смоляни-
ми очима випускник універси-
тету і Оленка – тендітна, білоко-
са, з блакитними, як небо, очима 
– першокурсниця. Кохання між 
ними спалахнуло, як факел, чи, 
може, як зірка на нічному серп-
невому небі, яке не відпускало 
закоханих аж до ранку. І вони, за-
чаровані співом соловейків, сиді-
ли на лавочці в літньому сквері і 
цілувалися до нестями, не вірячи 
у своє молоде щастя.   

Миколу направили на робо-
ту на схід і він чемно відпрацю-
вав п’ять років на різних посадах 
в енергетичній сфері. Романтич-
не листування, зустрічі під час 
літніх канікул, коли Оленка при-
їжджала до коханого, і нарешті 
– довгоочікуване весілля. Мико-
ла перевівся на Тернопільщину, 
Оленка народила йому двох си-
нів – життя закрутилося у своєму 
звичному буденному руслі. Олен-
ка спочатку не працювала, а коли 
діти підросли – влаштувалася на 

роботу не за фахом. Працювала 
на пів ставки помічником вихо-
вателя в дитсадку. Це її влашто-
вувало, бо ж безмежно любила 
дітей. Їй навіть радили здобути 
другу вищу освіту та переквалі-
фікуватися на вихователя, але 
Олена Іванівна не поспішала. У 
неї все було гаразд: і на роботі, і 
в сім’ї. 

Якось, повертаючись зі змі-
ни додому, Олена підслухала роз-
мову двох незнайомих жінок, що 
йшли попереду неї. 

–  А той Микола з РЕСу, знаєш, 
коханець Лідин, путівку їй купив 
до Хорватії.

–  І вони вдвох їдуть?
–  Та ні, він не може, порядним 

сім’янином прикидається.
Тоді Олену аж під серцем за-

пекло від почутого. Не спала усю 
ніч. Думала. У чоловікові змін ні-
яких не відчувала. Він був лю-
блячим, добрим і щедрим до неї, 
піклувався про синів, любив їх. 
Жінка ні словом не промовилася, 
що підозріває чоловіка, виріши-
ла все з’ясувати. Факти підтвер-
дилися. Микола заходив до оди-
нокої жінки Ліди, з якою разом 
працював, і не раз. Це вже тяг-
неться роками. Олена місця собі 
не знаходила. Мовчала, боялася 
руйнувати сім’ю, за дітей триво-
жилася…

Пролетіло ще кілька років, 
сини поженилися, стали жити 
окремо. Олена з Миколою за-
лишилися удвох. Кожного ран-
ку, коли чоловік йшов на роботу, 
він її цілував, зустрічав теж при-
вітно. 

–  Як він так може? – Олена 

просто божеволіла лише від од-
нієї цієї думки. 

Вони навіть ніколи не сва-
рилися – жили душа в душу. Але 
душа Оленина кровила. 

Вирок лікаря був остаточним 
і страшним – онкологія. Шансів 
на одужання медики Олені не да-
вали.  

– Знаєш, Миколо, поїду я до 
Італії, копійку зароблю, синам 
поможу. А ти без мене справиш-
ся, все буде добре, - Олена не ди-
вилася чоловікові в очі. 

Вона твердо вирішила, що не 
хоче, аби він бачив її немічною.

– Ви не вилікуєтеся без опе-
ративного втручання та хіміо-
терапії… - Олена згадувала сло-
ва лікаря і вже нікому не віри-
ла, тільки одному Богові, яко-
му вона так щиро молилася що-
дня. І жінка перемогла хворобу. 
За кордоном їй трапилися хоро-
ші люди, які допомогли і підтри-
мали у важкий час. 

Олена приїхала в Україну че-
рез п’ять років на хрестини до 
внучки. Микола зустрів її з вели-
чезним букетом багряних тро-
янд.

– Ти така красива, я кохаю 
тебе, - сказав тихо.

–  А що в тебе нового, як на 
роботі? – для годиться запитала 
Олена.

– Все по-старому, тільки Ліда, 
бухгалтерка, померла – онколо-
гія. А ти, може, залишишся уже 
вдома? Подумай, - опустив очі.

– Подумаю, - сказала Оле-
на. Вона глянула на Миколу по-
новому, зрозуміла, що давно його 
пробачила і вже душею відчула, 
що таки залишиться…

Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

донних очей, я перенесла свій по-
гляд на руки. Моєму здивуван-
ню не було меж, коли я побачила, 
що рук немає. На мене з газетного 
фото дивилася дівчина з важки-
ми фізичними вадами, бо глянув-
ши на ноги, я побачила, що одна 
нога коротша за іншу.

Її погляд, мов магніт, притягу-
вав і пронизував до кісток, ніби 
промовляючи, не бійся, не дивуй-
ся. У мене пересохло в горлі, якась 
невідома млість оповила все моє 
тіло, руки затерпли, в голові сту-
кіт, ніби хтось забиває цвяхи. Це 
тривало, напевно, хвилин  п’ять, 
аж поки я не прийшла до тями. 

Здається, що я подоросліша-
ла на десятки років… З нетерпін-
ням почала читати статтю, яка 
була присвячена цій дивовиж-
ній дівчині. Виявляється, що в неї 
були вроджені фізичні вади, але 
це не заважало їй вишивати. Всі ці 
шедеври були вишиті ногою. Від 
здивування і захоплення у мене 
ніби відняло мову.

Не відриваючись від статті, я 
мимоволі поринула у внутрішній 
світ героїні, сповнений людської 
доброти, яку вона так майстерно 
втілювала у свої творіння, зали-
шаючи у них часточку себе. У кож-
ному виробі світилась іскра жит-
тя, чиста душа і щире серце.

Дочитуючи статтю, я зверну-
ла увагу на просте запитання, за-
дане журналісткою:

- Про що ви мрієте?
- У мене одна-єдина мрія – 

мати руки, – відповіла дівчина.
Що коїлось  у моїй душі? Цей 

стан передати неможливо. Мені 
стало соромно. Як часто ми нарі-
каємо на долю, не хочемо і не вмі-
ємо цінувати те, що маємо, літа-
ємо десь у хмарах, прагнемо чо-
гось недосяжного. А ця дівчинка 
так мало хоче – рук. У мене вони 
є і я ніколи не задумувалась, що їх 
хтось не має.

- Боже, пробач мені!  
Ридаючи, я стала на коліна, 

щоб випросити у Господа про-
щення. Молилась за цю дівчину, 
за її мрію, сиділа і довго дивилась 
у далечінь. Мені хотілось крича-
ти на повні груди і вкласти у цей 
крик всю міць світу, ридати, мов-
чати…

Очі цієї дівчини так ніжно і 
благально дивились на мене, а 
слова, сказані про мрію – запали у 
самісіньке серце. 

Газета випала з моїх рук. Чо-
мусь пригадались Шевченкові 
слова, що у кожного своя доля і 
свій шлях широкий. Так, її велич-
ність - Доля - у кожного своя. І по-
при все, дякуймо Всевишньому за 
кожний прожитий день, за сміх, 
за смуток і той шлях, який прихо-
диться кожному із нас пройти.

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

Що треба для щастя 
й усмішки дитини? 

Оселю затишну і чуйну родину,
Де мамина казка живе.
Де тато від зайчика носить гостинці,
Доні своїй Василинці. 
Щоб зорі вечірні в вікно зазирали, 
Ангелики доброї ночі бажали, 
Щоб ранок був гарним, привітним, 
А день - радісним, сонячним, світлим.     
Що треба для щастя 

й усмішки дитини?
Миру й добра в Україні…
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Прекрасно виступають на 
Паралімпіаді українські спортс-
мени. Першого ж дня вони заво-
ювали золоту, срібну і три брон-
зові медалі. Друге золото у скарб-
ничку нашої команди приніс лиж-
ник Максим Яровий у гонці сидя-
чи на 15 км серед спортсменів з 
ураженням опорно-рухового апа-
рату. У цій гонці Україну представ-
ляв також Тарас Радь. Він посів сьо-
ме місце. Оксана Шишкова завою-
вала «срібло» у лижних гонках на 
відстань 15 кілометрів (з вадами 
зору). Ольга Прилуцька у цій дис-
ципліні фінішувала шостою. Рані-
ше Шишкова посіла друге місце у 
біатлонному спринті. Українець 
Ігор Рептюх став першим у змаган-
нях лижників на 20-кілометровій 
дистанції вільним стилем. На дис-
танції 15 кілометрів (стоячи) брон-
зовою призеркою стала Людмила 
Ляшенко. Юлія Батенкова-Бауман 
- четверта, Богдана Конашук - вось-

ма. Перед цим Ляшенко фінішува-
ла третьою у біатлоні (6 км), а Ігор 
Рептюх завоював срібну медаль. 
Відтак, Україна залишається на 
другому місці у загальнокоманд-
ному заліку.

Українську збірну у Пхьонч-
хані представляють 30 спортс-
менів: 23 з них беруть участь у 
змаганнях, ще 10 їхні гайди - люди, 
які допомагатимуть спортсменам 
стартувати і пересуватися трасою. 
Із часів нашої першої Зимової Па-
ралімпіади в Нагано у 1998 році, 
українська збірна завоювала 90 
медалей, 20 з яких – золоті.

Українська тенісистка Ка-
таріна Завацька перемогла на 
змаганнях у Франції. У фіналі 
18-річній спортсменці протисто-
яла представниця Люксембур-
га Елеонора Молінаро. Заваць-
ка здобула перемогу в двох сетах: 
6:1 і 6:2. Призовий фонд турніру в 
Ам’єні склав 15 тисяч доларів. Трі-

умф став для українки четвертим 
на професійному корті в ITF.

Останній день Гран-прі з дзю-
до в Агадірі приніс Україні 3 на-
городи. У категорії понад 78 кіло-
грамів свою другу міжнародну на-
городу в цьому сезоні здобула Єли-
завета Каланіна. В фіналі вона зу-
стрілася із словенкою Анамарі Ве-
леншек. Основний час сутички пе-
реможця не виявив. А в «голден 
скор» судді оголосили українку пе-
реможницею, тому що суперниця 
була покарана за менш активну бо-
ротьбу. У вазі до 78 кілограмів ме-
даль здобула Анастасія Турчин. 
У поєдинку за «золото» українці 
протистояла німкеня Майке Зієх. 
Зустріч знову ж таки перейшла у 
«голден скор», де Анастасія про-
грала за зауваженнями і отримала 
в результаті «срібло». Це вже тре-
тя медаль турнірів серії Гран-прі: 
минулого року було здобуто «золо-
ті» перемоги у березні в Тбілісі й у 
жовтні в Ташкенті.

Він став одинадцятим 
в історії та третім 
чинним чемпіоном 

світу з боксу серед 
професіоналів з України. 
Окрім Артема зараз 
титулами володіють 
Василь Ломаченко та 
Олександр Усик.

Далакян народився у 1987 
році в азербайджанському міс-
ті Сумгаїт. Наступного року спа-
лахнув Карабахський конфлікт 
і батьки хлопця - вірмени за 
національністю - були змуше-
ні втікати від війни до України. 
Їхнім новим домом стало місто 
Соледар на Донеччині. Там свої 
перші кроки у боксі й зробив 
Артем Далакян, який почав за-
йматися у місцевому клубі “Зо-
лоті рукавички”. Вже у 18 ро-
ків боксер виграв Всесвітні ігри 

військовослужбовців, однак на 
Олімпіаду-2008 у Пекіні потра-
пив лише у якості запасного.

Утім, незабаром Далакян 
вирішив перейти у професіона-
ли. Перші дев’ять поєдинків він 
провів у Донецьку, а дебютував 
у 2011 році на стадіоні “Донбас-
Арена”.

У 2013 році Артем здобув 
титул інтерконтинентально-
го чемпіона WBA, нокаутував-
ши угорця Давида Каналаша. А 
наступного року був змушений 
вдруге у житті рятуватися від 
війни та через російську агре-
сію на Донбасі переїхав до Дні-
пра.

Цікаво, що бій проти Віло-
рії став для Далакяна першим, 
проведеним за межами Укра-
їни. Загалом у його активі 16 
поєдинків, у яких боксер не за-
знав жодної поразки.

Прем’єр-ліга, 23 тур.
Результати матчів:
Карпати - Олімпік - 0:3 
Ворскла - Шахтар - 0:3 
Олександрія – Чорноморець – 0:0
Маріуполь - Зоря 0:0
Зірка - Сталь 1:2 
Динамо – Верес 1:0 

Визначено найкращого 
гравця 23-го туру чемпіона-
ту Прем’єр-ліги України. Ним 
став нападник Шахтаря Факун-
до Феррейра, який відзначився 
дублем у Полтаві. Завдяки пере-
мозі Шахтар закріпився на пер-

У фінській Контіолахті 
відбулися змагання 
у змішаній 

естафеті з біатлону. Тут 
Україну представляли 
Анастасія Меркушина, 
Віта Семеренко, Артем 
Прима та Дмитро 
Підручний. Наша 
команда після доволі 
провального виступу на 
Олімпіаді-2018 здобула 
перший подіум на етапі 
Кубку світу.

Закінчилася олімпіада – прийшли нагороди
При цьому що поза заявкою 

залишилася одна з лідерів жіно-
чої збірної Юлія Джима. Її місце 
зайняла Анастасія Меркушина, 
яка й бігла першою. Вона відстрі-
ляла чисто, закривши всі мішені 
без додаткових патронів. Однак 
на останньому крузі не зуміла 
показати відповідну швидкість, 
тож естафету передала лише сьо-
мою, а відставання склало 19 се-
кунд.

Виправляти ситуацію взяла-
ся Віта Семеренко. Вона допусти-
ла один промах, однак передала 
естафету третьою. Тут же, фак-
тично, і був складений пул ліде-
рів, куди, окрім України, увійшли 
Словаччина, Росія, Норвегія та 

Італія. Вони йшли “лижа в лижу”, 
у той час як решта команд відста-
вала вже на 50 секунд.

Згодом темп лідерів не ви-
тримали словаки, тож саме чо-
тири збірні і розіграли комплект 
медалей. У результаті за межами 
подіуму залишилася Росія.

Фактично все вирішувало-
ся на останньому відрізку тра-
си. Дмитро Підручний, який був 
четвертим в українській збірній, 
навіть вивів нас на перше міс-
це, вдало відстрілявшись. Однак 
знову підвела швидкість, коли 
його обійшов італієць Лукас Хо-
фер.

У неділю, 11 березня, укра-
їнська біатлоністка Юлія Жура-

вок виграла бронзову нагороду у 
спринтерській гонці на 7,5 кіло-
метра. Це друга за два дні медаль 
української спортсменки на ета-
пі Кубку Міжнародного союзу бі-
атлоністів (IBU) - 10 березня вона 
завершила гонку «срібною».

Переможницею гонки ста-
ла росіянка Катерина Павлова, а 
друге місце посіла німкеня Каро-
лін Хорхлер.

Журавок закрила усі 10 мі-
шеней та подолала дистанцію за 
24:20.0 хвилин, відставши від пе-
реможниці на 7,5 секунди. До де-
сятки кращих увійшла ще одна 
українка – Надія Бєлкіна, яка на 
40 секунд відстала від росіянки 
Павлової.

Новому українському 
чемпіону світу довелося 

двічі втікати від війни

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 
київське «Динамо» розписало мирову  
з римським «Лаціо» на його полі – 2:2

Єврокубки

Початок матчу, як і 
весь перший тайм, 
залишилося за 

господарями, які ледь 
не відкрили рахунок. 
Та, що не вдалося 
зробити господарям, 
зуміли зробити гості. 
На 52 хвилині римляни 
пропустили контрвипад 
киян і Віктор Циганков 
майстерно спрямував 
м’яч у сітку «Лаціо».  

Однак, перевага «Дина-
мо» тривала всього дві хвили-
ни - спочатку господарі зрівня-
ли рахунок, а трохи згодом - ви-
йшли вперед.

У відповідь наставник гос-
тей Олександр Хацкевич під-
силив атаку, замінивши півза-
хисника Миколу Шапаренка 
на форварда Жуніора Мораеса. 
Саме останній і приніс своїй ко-
манді нічию, коли прийняв м’яч 
поблизу штрафного і з розворо-
ту пробив у дальній кут.

В кінці гри господарі ледь не 
вирвали перемогу, проте після 
удару їх форварда м’яч влучив у 
стійку. Окрім того, Денис Гармаш 
заробив вилучення за розмови з 
арбітром вже після фінального 
свистка. Матч-відповідь відбу-
деться 15 березня на київському 
НСК «Олімпійський». 

До речі, півзахисник «Дина-
мо» Віктор Циганков став най-
кращим футболістом ігрового 
дня в 1/8 фіналу Ліги Європи. У 
матчі проти «Лаціо» він спочат-
ку відкрив рахунок, а потім до-
поміг Жуніору Мораесу зрівня-
ти його. Саме ж «Динамо» уві-
йшло до п’ятірки найрезуль-
тативніших команд Ліги Євро-
пи. На рахунку київського клу-
бу вже 18 забитих м’ячів. Біль-
ше тільки у «Зеніта» (21), «Ар-
сенала» (20), «Реал Сосьєдада» 
(19) і «Лаціо» (19). В середньо-
му за гру кияни забивають 2 
голи. Пропускає «Динамо» та-
кож багато - в середньому 1,33 
м’яча за матч.

шій сходинці у турнірній табли-
ці, а Феррейра зміцнив лідерство 

у першості бомбардирів із 19 го-
лами в 22 матчах.

Україна отримала нового чемпіона світу  
з боксу серед професіоналів - титул WBA   
у найлегшій вазі здобув Артем Далакян,  

який 25 лютого переміг американця  
Брайана Вілорію.

Спортивна арена
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У Флориді, а особливо в Ган-
нібалі, я почула багато різних 
мов. Крім американців, тут чи-
мало іноземних туристів. Вони, 
як і я, приїхали на вікенд на 
малу батьківщину Марка Твена 
і його героїв.    

Флорида і Ганнібал мають 
бути вдячними письменнику 
за візити численних гостей. Бо 
розквіт багатьох містечок, роз-
ташованих уздовж найбільшої 
річки Міссісіпі, припав на мину-
лі століття, коли активно розви-
валося судноплавство. Тепер все 
змінилося. І економічна ситуа-
ція багатьох малих міст бажає 
бути кращою... 

Але повернемось до Флори-
ди. Американці, що приємно, 
зводять багато нових музеїв та 
бібліотек. І тут, на місці обійстя, 
де народився Марк Твен, збуду-
вали сучасний музей. Помісти-
ли у нього стару хату й численні 
речі та фотографії, які належали 
письменнику і його родині. 

Іменем Марка Твена назва-
ли тутешнє озеро. А маленьке 
озерце, розташоване неподалік 
музею, носить ім’я його книжко-
вого героя Тома Сойєра.     

Тут гарно і тихо. Дерева, 
вода, небо, птахи… Ця частинка 
одноповерхової Америки така 
далека, така відмінна від галас-
ливих мегаполісів. І таку Аме-
рику та її жителів любив опису-
вати у своїх творах Марк Твен. 
Адже улюбленець читачів - зви-
чайний хлопчисько, добряк, пус-
тун та бешкетник Том Сойєр - це 
Марк Твен у дитинстві. Реальні 
події він «списав» зі свого життя. 

…Коли маленькому Семюе-
лю виповнилося чотири роки, 
його батько Джон Маршалл 
Клеменс - юрист-самоучка, пе-
реїхав із сім’єю в місто Ганні-
бал, щоб поліпшити своє фінан-
сове становище. То ж мандру-
ємо туди. Обабіч дороги - фер-
мерські поля, містечка і острів-
ці прерій…  

Ганнібал, як і багато інших 
дрібних містечок, розташова-
них на берегах Міссісіпі, має без-
посереднє відношення до по-
дій у книгах про Тома Сойєра і 
Гекльберрі Фінна. У творах пря-
мо про це не вказується. Та, при-
їхавши сюди, можна упізнати 
описані місця. 

У Ганнібалі все аля Марк 
Твен. Місто живе ним, його рід-
нею, його книжковими героя-
ми. Історична частина - суціль-
ний меморіал. Ось будинок, де 
жив письменник і його родина. 
А ось - контора містера Клемен-
са. Антикварна крамниця місіс 
Клеменс. Аптека доктора Гран-
та. Будиночки, в яких «жили» 

герої Марка Твена: Том Сойєр із 
сім’єю, Гек Фінн. А навпроти осе-
лі  Клеменсів - повідомлення: 
«Тут був будинок Беккі Тетчер, 
першого кохання Тома Сойєра». 
Будинки-музеї «заселені» воско-
вими фігурами. 

Також Марк Твен відобра-
жений у кожному ресторанчи-
ку, магазинчику, аптеці… На-
віть фаст-фудівська харчевня 
гордо іменується: «Mark Twain 
Diner». А білий паркан біля бу-
динку Клеменсів, який фарбува-
ли друзі Тома Сойєра, скидаєть-
ся на постійно діючий атракці-
он. Він став своєрідним симво-
лом. Під час щорічного фестива-
лю діти змагаються у його фар-
буванні. Щодо туристів, то не 
лише дітвора, а й дорослі «фар-
бують» його для фото на згадку. 
І я не втрималась... 

На Міссісіпі стоїть пароплав, 
на якому плавав Марк Твен. Він 
був помічником лоцмана, а по-
тім сам водив кораблі. А на па-
горбі біля річки, яку письмен-
ник неймовірно любив, - брон-

зова статуя молодого Твена за 
штурвалом корабля. Напис гла-
сить: «Людинолюбство було 
його релігією, і весь світ оплаку-
вав його, коли він помер». 

У Ганнібалі діють музеї Мар-
ка Твена. Його іменем назвали 
місцевий готель. Твен був чудо-
вим письменником, але невдач-
ливим підприємцем. Зате аме-
риканці тепер заробляють на 
його імені.      

За життя Твен став для сві-
ту найвідомішим з американ-
ців і перевершив у популярнос-
ті самого президента. Тоді ту-
ристи приїжджали в Америку 
побачити Ніагарський водоспад 
і… письменника Марка Твена. 
Одна з газет назвала його «дру-
гою пам’яткою Америки». Він 
отримував чимало листів з усі-
єї планети. Часто на них вказу-
вали адресу коротко: «Америка, 
Марку Твену». І, диво, послання 
не губилися...

Незважаючи на популяр-
ність, життя Твена було не з ме-
дом. Він не став багатієм. Не 

отримав чудової освіти. Змуше-
ний був освоїти багато профе-
сій. Працював у друкарнях, лоц-
маном, журналістом, естрадним 
гумористом, шукачем на сріб-
них копальнях. І це не повний 
перелік занять. У пошуках за-
робітку мандрував країною. Але 
завжди в його серці був Ганні-
бал. 

Письменник подорожував 
світом. Побував і в Україні: в 
Одесі та нині окупованому Мос-
ковією Криму.

Найпопулярніші книги Мар-
ка Твена: «Пригоди Тома Сойє-
ра» (її називають однією зі світ-
лих книг у світовій літературі, 
а сам автор казав, що це - гімн 
дитинству, перекладений про-
зою), «Принц і жебрак», «При-
годи Гекльберрі Фінна», «Янкі з 
Коннектикуту при дворі короля 
Артура». А одна з відомих фраз-
жартів: «Купуйте землю - цей 
товар більше не виробляють!» 
актуальна в усі часи і в усіх кра-
їнах…   

…Наймиліші і найвеселі-
ші пригоди, що існували коли-
небудь у світовій літературі - 
так відгукуються про Тома Со-
йєра та інших героїв. І справді, 
навіть ділові американці усміха-
ються, коли згадують ім’я цього 
хлопчика. А коли чують, що зби-
раєтесь на вікенд в Ганнібал, на-
півсерйозно скажуть: «О, чудо-
во! Передай вітання Тому і Фін-
ну». Мене та-
кож про це по-
просили… 

Вікенд на батьківщині письменника

Маленьке американське місто 
з теплою назвою Флорида, 
що у штаті Міссурі, зустріло 

листопадовим холодом у 1835 році 
народження Семюеля Ленгхорна 
Клеменса. Появі семимісячного 
хлопчика не зрадів батько. Сім’я 
була багатодітною. А статків не 
водилося. Ніхто не знав, що колись 
цей малюк стане відомим на весь 
світ письменником. Його знатимуть 
під псевдонімом Марк Твен. Він 
зачарує своїми книгами мільйони 
читачів на усіх континентах. І 
зробить популярними містечка 
Середнього Заходу США - Флориду і 
Ганнібал.

Ольга 
ЧОРНА,
штат Міссурі, США.

Вікенд на батьківщині письменника
Марка Твена  
і його героїв
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Картопляні крокети 

ПОТРІБНО: 700 г картоплі, 
40 мл вершків 35% жирності, 35 
г манної крупи, кріп, петрушка, 2 
яйця, 60 г пшеничного борошна.

ПРИГОТУВАННЯ: крокети 
вигадали французи. Зверху кар-
топляні кульки покриває смач-
на хрустка скоринка. Всереди-
ні ж крокетів цілком допусти-
ма будь-яка начинка, напри-
клад, зелень. Спершу потрібно 
відварити до повної готовності 
картоплю. Потім очистити її від 
шкірки й розім’яти, додати дріб-
но нарубаної зелені, вершків, а 
також яйце. Отриману суміш по-
трібно дуже ретельно перемі-
шати, додати манну крупу і ще 
раз все добре перемішати. Тепер 
слід приготувати крокети. Для 
цього мокрими руками з маси 
потрібно сформувати невелич-
ку кульку, а потім обваляти її в 
борошні й обмокнути в заздале-
гідь збитому яйці й паніруваль-
них сухарях. Готувати у фритю-
рі, ступінь готовності визнача-
ється появою золотистої ско-
ринки. Готові крокети виклас-
ти на паперові рушники для ви-
далення зайвого жиру. Прикра-
сити можна кільцями ріпчастої 
цибулі та гілочками зелені.

Картопля  
по-французьки  

без м'яса

ПОТРІБНО: 500 картоплі, 
150 г сиру, 2 цибулини, 2 зубки 
часнику, 100 г консервованої ку-
курудзи, зелень (кріп, петруш-
ка), 2 гілочки розмарину, 100 мл 
вершків, 2 ст. л. олії, 1 ст. л. гір-
чиці, щіпка чебрецю, орегано, 
меленого коріандру, чорний ме-
лений перець і сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
гарненько помити і відварити в 
мундирі до готовності. Дрібно 
порізати цибулю. Часник про-
пустити через часничницю. По-

дрібнити зелень. З консервова-
ної кукурудзи зцідити рідину. 
Сир потерти на середній терці. 
Спасерувати в олії цибулю 5-7 
хв. Додати кукурудзу і часник 
і обсмажувати ще 2-3 хв. Потім 
влити вершки і готувати до за-
густіння. Наприкінці додати 
гірчицю, спеції і сіль. Остиглу 
картоплю розрізати на поло-
винки. Ложкою акуратно діста-
ти частину серцевини, подріб-
нити і змішати з цибульною за-
смажкою. Викласти половин-
ки картоплі на змащене олією 
деко, наповнити фаршем, поси-
пати зеленню і тертим сиром. 
Випікати в розігрітій до 180°С 
духовці 10 хв. Подавати гаря-
чою з овочами і зеленню.

Гратан 

ПОТРІБНО: картопля, час-
ник, сіль, вершки або сметана, 
голландський сир, за бажання 
- м’ясний фарш, цибуля, гриби.

ПРИГОТУВАННЯ: карто-
плю почистити, вимити, наріза-
ти тонкими скибочками, уклас-
ти в прямокутну форму шара-
ми. Кожний шар посипати тер-
тим часником, посолити і зали-
ти вершками або сметаною. Ви-
сота "тортика" повинна бути 
4-5 см. Зверху рясно посипати 
тертим сиром і запікати в ду-
ховці години півтори, щоб до-
бре пропікся. Коли сир присма-
житься і стане коричневим, на-
крити форму фольгою. Подава-
ти, нарізаючи на квадратики. 
У цю страву можна додати шар 
м'ясного фаршу, цибулю то-
ненькими колечками або гриби.
Картопляні ватрушки

ПОТРІБНО: 150 г карто-
плі, 150 г борошна, 50 г цукру, 1 
яйце, 100 г варення (за смаком), 
200 г горіхів (за смаком), 1 ч. л. 
соди, лимонний сік.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
відварити і натерти на тертці. 
Із просіяного борошна, карто-
плі, соди, гашеної лимонним со-
ком, цукру і яйця замішати тіс-
то і розкатати його до товщи-
ни приблизно 1 см. Вирізати 
кружечки, у центр яких виклас-
ти варення, а навколо посипа-
ти здрібненими горіхами. Запі-
кати в духовці до появи золота-
вої скоринки.

Картопляні кільця

ПОТРІБНО: картопля, моло-
ко, сіль, борошно, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: з карто-
плі потрібно приготувати зви-
чайне пюре і помістити його в 
морозильну камеру до затвер-
діння. Після цього зробити з 
нього кільця, обваляти їх у бо-
рошні і підсмажити на сково-
рідці.

Хрусткі картопляні 
скибочки

ПОТРІБНО: 50 г масла, 30 
мл олії, 2 кг картоплі, 320 г ци-
булі, чебрець, чорний мелений 
перець і сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: цей ре-
цепт по-іншому можна ще на-
звати "домашні чіпси". Духо-
вку розігріти до 190°C градусів. 
Картоплю добре помити і нарі-
зати дуже тонкими скибочками. 
Цибулю очистити від лушпин-
ня і нарізати тонкими кільця-
ми. Розтоплене вершкове масло 
і олію змішати, додати сіль, пе-
рець, чебрець. Невеликою кіль-
кістю цієї суміші змастити фор-
му для запікання. Викласти у 
форму скибочки картоплі (вер-
тикально), між ними вкласти 
кільця цибулі. Полити карто-
плю масляною сумішшю і поміс-
тити в духовку на 70-80 хв.

Картопляні кульки

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 
200 г борошна, 120 г топленого 
масла або олії, 4 яйця, 150 г цу-
крової пудри, 150 г повидла, ва-
нілін.

ПРИГОТУВАННЯ: зварену 
в шкірці картоплю очистити і 

гарячою протерти через сито. 
Ввести в неї яйця і частину бо-
рошна. Розмішати і з отрима-
ного тіста сформувати невели-
кі коржі, в середину кожного 
з них покласти по ложечці по-
видла. Защипнути краї, сфор-
мувавши страви у вигляді ку-
льок, обваляти їх у борошні та 
підсмажити з усіх боків (зруч-
но - у фритюрі) до золотистого 
кольору. Подавати гарячими, 
посипавши цукровою пудрою з 
ваніліном.

Картопляна піца

ПОТРІБНО: 0,5 кг картоплі, 
1 яйце. 1 скл. борошна, сіль і пе-
рець - за смаком, сушений час-
ник - 1 ч. л., орегано - 1 ч. л., па-
прика - 1/2 ч. л. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: 50 г кетчу-
пу, 2 зубки часнику, сир моцаре-
ла - 130-150 г, сир пармезан - 20 
г, 1 цибулина, помідори черрі - 6 
шт.. 80 г шинки або ковбаси, ба-
зилік - за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: спершу 
слід зробити картопляну осно-
ву. Для цього картоплю натер-
ти на крупній тертці і відразу 
ж відправити в холодну воду, 
щоб позбутися зайвого крох-
малю. Добре промити, злити 
воду і відтиснути картоплю. 
Додати в неї яйце, спеції, сіль, 
чорний мелений перець і бо-
рошно. Добре все перемішати. 
Обсмажити картопляне тісто. 
Для цього налити трохи олії і 
розподілити тісто рівним ша-
ром по всій сковорідці. Обсма-
жити основу з одного боку, на-
кривши сковорідку кришкою, 
приблизно 4-5 хв. Перевернути 
основу, також накрити криш-
кою і смажити 4-5 хв. Готову 
картопляну основу помістити 
на деко, змащене олією. Натер-
ти сир. Після цього приготува-
ти соус: натерти часник прямо 
в кетчуп, додати трохи орега-
но і чорного перцю, переміша-
ти. Далі дуже тонкими кільця-
ми нарізати цибулю, а помідо-
ри розрізати половинками. На 
картопляну основу викласти 
соус, на нього помістити сир 
(трохи залишити), цибулю. Ви-
класти ковбасу, помідори, ще 
трішечки моцарели і пармезан. 
Піцу відправити в добре розі-
гріту до 220 градусів духовку 
приблизно на 10-12 хв., щоб 
сир гарно розплавився. Зверху 
можна посипати орегано й іта-
лійськими травами. 

Картопляні котлети 

ПОТРІБНО: 2 кг (можна тро-
хи менше) картоплі, 1 скл. сиру 
жирністю 4%, 0,5 скл. заморо-
женого зеленого горошку (роз-
морозити), 2 ч. л. порошку каррі 
середньої гостроти, 1 скл. плюс 
2 ст. л. пшеничного борошна ви-
щого ґатунку, сіль, олія для сма-
ження, 4 яйця, панірувальні су-
харі.

ПРИГОТУВАННЯ: наколо-
ти всю поверхню картоплі ви-
делкою і приготувати в мікро-
хвильовці до м'якості, 8-10 хв. 
Очистити й перекласти у ве-
лику миску, розім’яти видел-
кою майже до однорідного ста-
ну. Змішати з сиром, горошком, 
порошком каррі, 2 ст. л. пше-
ничного борошна і 2 ч. л. солі. 
Дати охолонути до кімнатної 
температури. У каструлі з тов-
стим дном розігріти на помірно 
сильному вогні олію, наливши 
її приблизно на 5 см., поки не 
досягне 190 °. У цей час в негли-
бокій мисці збити яйця. В іншу 
миску насипати 1 скл. борошна, 
а в третю - панірувальні суха-
рі. Розділити картопляну суміш 
на порції розміром з кулю для 
гольфу і акуратно сформувати 
з кожної порції котлету діаме-
тром 5 см. Обваляти кожну кот-
лету в борошні, струсити над-
лишки, вмочити в яйце, потім 
в сухарі, перевернувши кілька 
разів, щоб котлети були повніс-
тю покриті паніруванням . Об-
смажувати до золотистого ко-
льору, перевертаючи при необ-
хідності, 1-2 хв. Шумівкою пере-
класти на тарілку, застелену па-
перовим рушником. 

Канапе

ПОТРІБНО: картопля, бекон.
ПРИГОТУВАННЯ: це ідеаль-

ний варіант теплої закуски для 
вечірки або фуршету. Аби при-
готувати їх, треба просто загор-
нути кубики печеної картоплі в 
бекон і відправити в духовку на 
10 хв. Подавати з соусом.

Пані Картопля: 
закуски, запіканки 
і навіть десерти
Картоплю можна назвати найбільш звичним для нас продуктом, 
ми зазвичай додаємо її в супи, смажимо і варимо. але також можна 
приготувати дуже оригінальні страви, які здивують будь-кого. 
Наприклад, можна ватрушки або піцу. «Наш ДЕНЬ» підготував для вас 
11 рецептів незвичайних страв, які смакують з картоплі.
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Розшукую 
Олексій Олексійович Фриз розшу-

кує однокурсника Ігоря Володимирови-
ча Івасіва з Козови , з яким навчалися у 
Львівському сільськогосподарському ін-
ституті (випуск 1979 року). Якщо ви ма-
єте будь-яку інформацію про цю людину, 
зателефонуйте за номером (097) 597-82-
98  або зверніться в редакцію газети. 

Продаю
2-х кімнатну квартиру у Ланівцях 

на вул. Незалежності. Ціна договірна.
Телефон: (067) 6873841. 

*****
Соняшниковий макух, олію нерафі-

новану домашню, холодного віджиму. 
Крупу гречану, горох (половинки жов-
тий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, 
гурт, великими партіями. Ціна договір-
на. Телефон: (068) 0472549. 

*****
Якісну цибулю (білу і синю) гуртом 

і вроздріб. Недорого.  с. Качанівка, Під-
волочиського району. 

Тел.: (066) 1903745.

*****
Картоплю ранню Рів’єра, «сорока-

денка».  Телефон: (098) 855-21-29.

Куплю
Картоплю у необмеженій кількості. 
Телефон: (096) 690-93-83.

*****
Пшеницю, сою, ячмінь, гречку, горох, 

овес, ріпак, соняшник малими та велики-
ми партіями, хороші ціни. Розрахунок на 
місці. Забираємо власним транспортом.  
Телефон: (096) 140-16-28.

Послуги
Ремонт холодильників. Виїжджає-

мо на виклик, у райони. Гарантія. 
Телефон: (097) 107-55-99.

*****
Приймаємо різний склобій і маку-

латуру. Телефон: (067) 778-12-81.
*****

Буріння та чистка свердловин на 
воду. Якісно, недорого, матеріали. Вста-
новлення «під ключ». 

Телефон: (098) 925-18-70.

Відповіді

Зверніть увагу!
Тернопільська обласна громадська ор-

ганізація жінок-інвалідів «Донна» зміни-
ла прописку. Зараз ми знаходимося за адре-
сою: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 23, 
офіс 3 (2-ий поверх, центр міста).  

Платникам області повернули 
55 мільйонів гривень ПДВ
Завдяки дієвому функціонуванню Електро-

нного реєстру автоматичного відшкодуван-
ня ПДВ, процес повернення бюджетних коштів 
платникам став максимально прозорим. Так, 
станом на перше березня цього року платни-
кам податків Тернопільщини уже відшкодова-
но з держбюджету грошовими коштами на роз-
рахунковий рахунок ПДВ на суму 55 мільйонів 
гривень. 

Загальний залишок невідшкодованого ПДВ 
складає 32 мільйони гривень, у тому числі 21 
мільйон знаходяться у стадії перевірок та про-
цедурі бюджетного відшкодування, згідно ви-
мог Податкового кодексу України та відповідних 
нормативних документів. Ще 11 мільйонів - у 
стадії судового та адміністративного розгляду. 

Відділ організації роботи Головного 
управління ДФС у Тернопільській області.
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Вперше у Тернополі
Спадкова ясновидиця з Болгарії, 

похресниця пані Ванги
ВОЛОДІЄ ЇЇ БОЖЕСТВЕННИМ ДАРОМ, ВХОДИТЬ У ЗОЛОТУ 

П’ЯТІРКУ МАЙСТРІВ БОЛГАРІЇ ТА КРАЇН СНД.

Надає практичну допомогу: 
- очищення у Великий піст;
- в сімейних питаннях (збереження домашнього вогнища);
- позбавлення від бідності і самотності;
- успіх у бізнесі і на удачу;
- допомога у позбавленні від алкоголізму і багато іншого (навіть по фото).

Телефон: 098 39 64 256
Ваше щастя – у ваших руках, 

переконайтесь самі!
Діяльність здійснюється згідно зі ст. 42, 43 і 44 Господарського Кодексу України

Вітаю!
Від щирого серця свою першу вичтельку

Ларису Степанівну Швець
з с. Бодаки Збаразького району

із золотим ювілеєм!
Нехай Вам легко сходить час робочий,
Спокійні будуть вихідні,
Хай щастям сяють добрі очі
І сонцем радують всі дні. 
Хай доля дарує Вам років багато,
Відпустить здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідна Вам хата,
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина
На многі і благі майбутні літа!

З вдячністю – колишній ваш учень Василько Хом’як

Вітаємо!
Добру братову і люблячу тьотю 

Оксану Володимирівну Мечик ,
з Вікнин Збаразького району

із 45-річчям!
Прийміть від нас вітання щирі,
Бажаєм здоров’я, щастя і миру.
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде гарним і  дуже яскравим.
Чого забажаєте – нехай у Вас буде, 
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
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!

З повагою – рідні. 

Нехай усі Ваші плани і починання супро-
воджує успіх, а робота приносить тільки 
задоволення і щиру вдячність від людей!
Роки птахами хай летять,
Та Ваше серце не міліє,
Нехай же Божа благодать
Його добром й надалі гріє.
Хай мрії сповняться й думки,
Якими щедрі і багаті.
Бажаємо з роси й води
Любові й злагоди у хаті.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині,
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!

З повагою – колектив
 травматологічного відділення. 

 Вітаємо!
Порядну людину, мудрого господаря 

і керівника, головного лікаря
 Лановецької ЦРЛ 

Омеляна Миколайовича Гулька
з Днем народження!

Колектив «Нашого ДНЯ» також 
щиро здоровить іменинника! 
Дякуємо, шановний Омеляне 

Миколайовичу, за прихильність до 
нашого видання.

Тож хай многа літ Вам ще воздасться,
Щедро колоситься хлібне поле, 
Візерунок, вишитий зі щастя,
Хай завжди мережить Вашу долю!
Невтомність, енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з роками,
Душа ж Ваша чиста, велика й красива,
Та посмішка щира хай будуть між нами!

Вітаємо!
Добру дружину, люблячу маму, турбо-

тливу бабусю і сестру, хорошу сваху 
Марію  Степанівну Дубову

з с. Вікнини на Збаражчині
із 60-річчям!

Щиро вітаємо з святом урочистим,
Дякуємо Богу, що Ви є на Землі,
Хай над Вами буде завжди небо чисте,
Радісно на серці, щедро на столі!
Хай же день цей радість принесе,
Забере турботи і печалі,
А найкраще – аби разом ще 
Вашу сотню літ ми зустрічали!
Бо літа, як мудрі журавлі,
Закружляли ніжним білим цвітом,
Що життя? Це – радощі й жалі, 
Якщо смуток – то навпіл із сміхом.
Тож хай повік здоров’я не підводить
І спокоєм наповнюється дім,
А щастя і добро хай завжди 

разом ходять ,
Та негаразди звіються, як дим!

З повагою – уся родина.

Вітаємо!
Найкращу донечку і 
сестричку, хорошу 

внучку і похресницю
Антоніну 
Антонюк

з Вікнин Збаразького 
району 

із 10-річчям! 
Люба наша дівчинко, вітаємо Тебе,
Ти – наша гордість, радість і розрада,
Хай над Тобою небо голубе
Завжди сміється сонечком яскравим. 
Здорова будь на радість нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається,
Фортецею хай буде рідний дім
І лиш любов квітує в Твоїм серці!
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає.
А Матінка Небесна від біди
Тривог і зла завжди охороняє!   

З любов’ю – тато, мама, братики, 
бабусі, дідусь, хресні і вся родина. 

Вітаємо!
 Дорогого свата, тата, 

дідуся
 Андрія Полікарповича 

Шевчука
 із села Борсуки Лановець-

кого району
з 50-річчям!

У цю весняну, гарну днину
Вас вітає вся родина. 
Всі Вас люблять, поважають, 
Втіхи й радості бажають!
Бажаємо щастя, здоров’я і сили.
Щоб довгі літа плечей не схилили, 
Щоб спокій і мир панували у світі,
Щоб радість знайшли Ви в онуках і дітях.
Хай стелиться довго життєва дорога,
Опіки і ласки від Господа Бога!
Хай легко працюється і гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Щоб кожен день Вам сонечко тепліло
І хай завжди на променях надії
 Вам в душу ллється Божа благодать,
А в сім’ї панують мир і доброта.
Нехай Ісус Христос здоров’я посилає.
На довгий вік, на многії літа!
З повагою - свати Маруся і Василь, син 

Ваня, невістка Марійка
і внук Сергійко.

ГОРОСКОП
З 7 по 13 березня
Овен. У сфері любовних відно-
син ви зможете проявити себе 
вже на початку тижня. Причо-
му це стосується і самотніх, і сі-
мейних чоловiкiв. Ви не стане-
те собі відмовляти в бажанні по-
фліртувати або завести інтриж-
ку на боцi.
Телець. Якщо ви самотні, то 
вам не варто розраховувати, що 
швидкоплинні стосунки допо-
можуть створити пару з партне-
ром. Якщо ж у вас є сім’я, то ви 
відчуватимете значні труднощі 
у взаєминах.
Близнюки. Для збережен-
ня своїх доходів необхідно буде 
навчитися думати до того, 
як починати говорити. Ваша 
гарячковiсть не завжди до впо-
доби оточуючим.

Рак. Якщо ви збережете хорошi 
стосунки з колегами і, перш за 
все, з начальством, то у вас ви-
йде зберегти i свої доходи.
Лев. Варто завжди бути в цен-
трі подій, щоб миттєво реагува-
ти на мінливий ринок і уклада-
ти найвигідніші угоди. Ваш до-
хід збiльшуватиметься, що впли-
не й на ваші витрати.
Діва. Ви вирішите вкласти гро-
ші в покупку квартири або буди-
нок для всієї родини. На це до-
ведеться витратити всі заоща-
дження і навіть узяти кредит.
Терези. Завдяки тому, що саме 
ви керуєте стосунками в сім’ї, ви 
зможете погасити будь-яку кон-
фліктну ситуацію, не доводячи 
до розриву.
Скорпіон. Ви активні як у 
професійній сфері, так і в особис-
тих взаєминах. Ви розриватиме-
теся на всіх фронтах, намагаю-

чись допомогти всім і кожному.
Стрілець. Ви знайдете бага-
то нових друзів. Однак слід бути 
обачнішим, оскiльки поруч може 
з’явитися людина, яка користу-
ватиметься вашою добротою у 
своїх цілях.
 Козеріг. Через ревнощi 
у вашiй родинi часто вини-
катимуть бурхливі сканда-
ли, які здатні довести до роз-
лучення. Шукайте будь-який 
компромiс.
 Водолій. Коли ви нарешті 
зрозумієте, що щастя у ваших 
власних руках і не потрібно ніко-
го в цьому звинувачувати, то по-
чнете довіряти коханій людині.
 Риби. У самотніх людей ви-
паде нагода зустріти людину, з 
якою однакові погляди на жит-
тя. Ця зустріч може стати доле-
носною. Прислухайтеся до сво-
го серця.

14 берез-
ня - хмарно з проясненням, 
можливий дощ, температура 
повітря вночі 4-5, вдень 7-10 
градусів тепла. Схід сонця - 
6.30, захід - 18.22.

15 березня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 4-5, 
вдень 5-6 градусів тепла. Схід 

сонця - 6.28, захід - 18.24. 
16 березня - хмарно з про-

ясненням, дощ, температура по-
вітря вночі 2-3, вдень 6-8 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.26, за-
хід - 18.25. 

17 березня - хмарно з про-
ясненням, дощ, мокрий сніг, 
температура повітря вночі 4-5, 
вдень 1-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.24, захід - 18.27. Новий 
місяць. 

18 березня - хмарно, сніг, 
температура повітря вночі 7-9, 
вдень 8-9 градусів морозу. Схід 
сонця - 6.22, захід - 18.28. 

19 березня - хмарно, дрібний 
сніг, температура повітря вночі 
10-11, вдень 6-8 градусів моро-
зу. Схід сонця - 6.20, захід - 18.30. 

20 березня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
9-10, вдень 5-6 градусів морозу. 
Схід сонця - 6.17, захід - 18.32. 

Погода в Тернополі 
й області




