Сонячний світ для
«сонячних» діток

Життєві історії у
“Сімейному гніздечку”

Ось уже рік в Тернополі при громадській організації «Центр
сприяння дітям із синдромом Дауна «БебіКо» працює садочок. 8 стор.

10-11 стор.
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відчинені людям
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Будемо лікуватися

по-новому

Уже з 1 квітня
українці почнуть
обирати свого
сімейного лікаря

5
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У ціну газети враховано вартість поштових послуг: прийом та доставку видання до передплатників

Погода в Тернополі
й області
21 березня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі
4-5, вдень 1-3 градуси морозу.
Схід сонця - 6.15, захід - 18.33.
22 березня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі
6-8, вдень 1-6 градусів морозу.
Схід сонця - 6.13, захід - 18.35.
23 березня - ясно, без опадів, вночі 9-10, вдень 3-6 градусів морозу. Схід сонця - 6.11,
захід - 18.36.
24 березня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 9-10, вдень 0-3 градуси морозу. Схід сонця - 6.09, захід
- 18.38.
25 березня - ясно, без опадів, вночі 7-8 градусів морозу,
вдень від 1 градуса морозу до
1 градуса тепла. Схід сонця 6.07, захід - 18.39.
26 березня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі
4-5 градусів морозу, вдень 0-1
градус тепла. Схід сонця - 6.05,
захід - 18.41.
27 березня - хмарно, без
опадів, вночі 2-3 градуси морозу, вдень 5-6 градусів тепла.
Схід сонця - 6.02, захід - 18.42.
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«Розраховуємо не лише на державну допомогу,
а й працюємо над збільшенням власних доходів»

Останні два роки для Тернопільщини
були вирішальними з точки зору
реалізації різних проектів. Адже
загальна сума вкладених коштів
майже 2 млрд. грн. – це достатньо
серйозний показник, котрий
дозволяє оцінити спільну роботу
керівництва області з Урядом
України та народними депутатами
України. На цьому наголосив голова
Тернопільської ОДА Степан Барна під
час виїзного засідання Комітету ВРУ з
питань бюджету.
За його словами, предметом особливої
уваги є політика децентралізації і створення Дорожнього фонду. Бо завдяки цьому у 2018 році на поточний і капітальний
ремонт місцевих доріг Тернопільщини є
можливість спрямувати в межах 300 млн.
грн. Також Степан Барна відзначив дер-

жавну політику, спрямовану на підтримку і розвиток територіальних громад.
«Це дозволило в нашій області створити 40 об’єднаних територіальних громад, що складає приблизно 40% території краю, й спрямувати на їх регіональний
розвиток, на формування інфраструктури

ОТГ та соціально-економічний розвиток
близько 400 млн. грн. капітальних вкладень. Це є свідченням того, що ми сьогодні
змінюємо «обличчя» нашого села!», – підкреслив очільник Тернопільщини.
2018 рік в напрямі розвитку дорожньої інфраструктури краю, як зауважив

На Верецькому перевалі віддали
шану полеглим січовикам

М

инулої неділі
з нагоди
79-ї річниці
проголошення
самостійності
Карпатської України
відбулися заходи
із вшанування
пам'яті січовиків
біля меморіалу на
Верецькому перевалі,
що на Сколівщині
Львівської області.
Тернопілля на заходах
представив голова обласної ради Віктор Овчарук. Керівництво Львівської області, зокрема голова обласної
ради Олександр Ганущин, голова ОДА Олег Синютка, а також очільник Закарпатської
обласної ради Михайло Рівіс, представники району, депутати Львівської обласної
ради, молодь, військові, громадськість поклали квіти та
запалили лампадки до могил
січовиків Карпатської України. Священнослужителі відправили чин панахиди за полеглими героями.
"Верецький перевал – це
місце, де в 1939 році обірвалося життя понад 600 українських патріотів, які зі зброєю в руках боронили паростки молодої незалежної України. Нечисленні загони Карпатської Січі самовіддано протистояли величезній силі агресора радше
силою духу, а не кількістю
чи озброєнням. Підкарпат-

Степан Барна, є особливо важливий, бо
Тернопільщина потрапляє в реалізацію
проекту Go Highway – дорога ГданськОдеса, що дозволяє спрямувати на ремонт
магістральних доріг 1,5 млрд. грн.
«Ми розраховуємо не лише на бюджетні кошти, а й працюємо активно над
збільшенням власних доходів. Якщо говоримо про 2015 рік, то говоримо про цифру 1,5 млрд. грн., у 2017 ж році – це рекордний результат 3,2 млрд. грн., і маємо також втішні результати на 2018 рік.
Ці цифри є яскравим результатом роботи Президента України, Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України,
які займають принципову позицію в тому
напрямі, що кошти мають піти до людей.
Саме тому, для нас пріоритетними є галузі, які дозволять наповнювати бюджети. Наразі виокремлюємо розвиток спиртової галузі. Адже 10 спиртзаводів, котрі
формували приблизно 30% власних доходів Тернопільської області лише частково
зайняті роботою. Тому будемо працювати
над переорієнтуванням їх роботи на виробництво біоетанолу», – поінформував
Степан Барна.

Скільки будемо
відпочивати на
Великдень?

Згідно з календарем вихідних, поданим
Мінсоцполітики, у квітні буде два додаткових вихідних. Календар свят-2018 передбачає 11 вихідних у наступному місяці, включаючи святкові дні і звичайні вихідні. Цьогоріч Великдень припадає на 8 квітня - неділю, тож українці матимуть ще один додатковий вихідний у понеділок, 9 квітня. Таким чином, вихідні триватимуть три дні поспіль: 7, 8
і 9 квітня. А вже наприкінці квітня очікують
одразу чотири дні вихідних поспіль. 1 травня припадає на вівторок. Тому Кабмін прийняв рішення перенести робочий понеділок
30 квітня - на суботу, 5 травня. Таким чином,
українці відпочиватимуть 28, 29, 30 квітня і 1
травня. Передсвяткових робочих днів, скорочених на годину, в квітні не передбачено.

Увага! Годинники
переводять!

ська Русь пройшла складний шлях свого політичнонаціонального відродження у період між двома світовими війнами, у напруженій боротьбі підняла знамена української ідеї, втілила
її хоч і не надовго у реальну незалежність. ЇЇ мілітарна організація «Карпатська
Січ» - героїчна та самовіддана. Вірність і мужність - ось
головні риси її героїв: вірність своєму ідеалу та мужність у втіленні цього ідеалу
в життя. Вірність і мужність
аж до смерті! Значимість цих
історичних подій у тому, що
це фактично перший збройний спротив фашизму, який
тут дістав відчутний опір у
Другій світовій війні. А ще
вони залишили слід в історії
боротьби українського наро-

ду за національну державність. Виникнення Карпатської України як держави також ще раз продемонструвало перед усім світом, що Закарпаття – українська земля, де живуть українці, які
бажають мати свою соборну
державність разом зі своїми
кровними братами на інших
українських землях. Безперечно, що це один із прообразів нашої незалежності",
- наголосив очільник Тернопільщини.
Нагадаємо, 15 жовтня
2017 року у селі Климець
Сколівського району на Верецькому перевалі відкрили меморіальний комплекс
полеглим січовикам Карпатської України. Саме Верецький перевал – став місцем загибелі понад 600 патріотів,

які героїчно боролись за незалежність української держави наприкінці 30-х років
20 століття.
На Меморіальному військовому кладовищі спочиває 22 Героїв часу Карпатської України. У 90-х роках ХХ
століття на Верецькому перевалі було встановлено символічний меморіальний знак.
Роботи з пошуку та перепоховання українських героїв розпочали у 2008 році пошуковці меморіально-пошукового
підприємства «Доля», що
при Львівській обласній раді.
Саме завдяки їх наполегливій багатоденні праці вдалося віднайти останки січовиків Карпатської України.
Пошуки героїв Карпатської України продовжуються.

І хоча за вікном все ще лежить сніг, зовсім скоро природа почне прокидатися, а
значить прийшла пора переводити стрілки годинника на літній час. Цього року
Україна перейде на літній час з 25 на 26
березня, в останню неділю місяця, в 3.00.
Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.
Таке рішення про сезонну зміну часу відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів №509 “Про порядок обчислення часу
в Україні”, прийнятому 13 травня 1996 року.
Зимовий час – «астрономічний», а на літній переходять у багатьох країнах, так як
вважається, що це допомагає економити
енергоресурси. При цьому деякі країни Європи хочуть відмовитися від переходу на
літній і зимовий час, оскільки суттєвої користі для економіки це не приносить, але позначається на стані здоров’я громадян. Наприклад, відповідну петицію до Європарламенту підписали Фінляндія і Естонія.
Вперше переводити стрілки годинника
почали у Великобританії в 1908 році. На даний момент на літній і зимовий час переходять жителі понад 100 країн світу.

Відверта розмова
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Ігор ТУРСЬКИЙ: «Напевне,
це нове правило політики
в Україні - наймати людей,
щоб усунути конкурентів»
- Ігоре Володимировичу,
як почуваєтеся зараз?
- Рана заживає, але ще нагадує про себе і створює незручності. Коли довго сиджу, то набрякає.
Проте з кожним днем стає краще.
Дякую! Я вже навіть повернувся
до роботи. Немає часу відлежуватися (сміється - авт.). Не люблю
себе жаліти. Потрібно працювати.
- Новина про те, що посеред білого дня у середмісті Тернополя напали на політика та громадського активіста, схвилювала багатьох. Що це? Безстрашність злочинців чи показове залякування для людей
з вашого оточення та загалом для громадського сектору міста?
- Зрозуміло, що спланований
напад з ножем у центрі міста не
міг не викликати широкий резонанс в суспільстві. І справа тут навіть не в Турському, а в методах,
якими керувалися злочинці. Так,
поліція говорить про те, що напад замовний і пов’язаний з моєю
громадсько-політичною діяльністю. Та, очевидно, що це ще й меседж всім активістам, що не варто
далеко заходити у боротьбі за рідне місто. І, знаєте, декого це таки
залякало. Останнім часом, спілкуючись з людьми різних професій та середовищ, окрім співчуття, бачу і страх в очах. Та я впевнений, що є дуже багато тернополян,
яких такі «ножові послання» не залякають. Особисто мене цей випадок, навпаки, ще більше спонукає
боротися.
- Тобто після нападу не виникало бажання припинити громадсько-політичну
роботу?
- Звичайно, що ні. Навпаки,
з’явилося усвідомлення, що роблю
все правильно. Зупинятися в жодному разі не буду.
- Чи відчували підтримку
людей після нападу?
- Так, дуже. Я був приємно
здивований тією кількістю людей, які намагалися додзвонитися до мене, запропонувати допомогу. Запитували про самопочуття
у моїх друзів, рідних. Підтримували у соцмережах. Я дуже вдячний
всім за таку величезну підтримку.
Не сподівався на те, що у Тернополі стільки небайдужих людей!
- Слідство у справі нападу
на вас триває. Як оцінюєте
роботу поліції?
- Карний розшук зміг знайти за три дні виконавців. Однак
далі слідство не просунулося ні на
крок. Напевне, краще запитувати
у поліції, чому все так. Та, на мою
думку, слідство зупинилося. Того,
хто напав на мене з ножем, не затримали. Він досі вільно розгулює вулицями. Крім цього, напад,
чомусь інкримінують як «одиноч-

Озброєний напад посеред дня у центрі міста
на екс-депутата міської ради Ігоря Турського
шокував усю Тернопільщину. Минуло понад
три тижні, і сьогодні правоохоронцям
відомі подробиці інциденту, імена та місце
проживання нападників, однак досі усі
вони на волі. Також поліцейські встановили,
що напад замовили через громадськополітичну діяльність Ігоря Турського. Тож
про те, як сьогодні почувається політик, чи
не боїться виходити на вулицю, наскільки
цінує депутатський мандат та чи не забуває
про своїх виборців, дізнавався «Наш ДЕНЬ»
не» хуліганство, хоча весь Тернопіль бачив відео, як троє осіб чатували на мене поруч театру. Також
правоохоронці досі не знайшли замовника. Як на мене, справу умисне «заминають». Можу лише припускати, що за всім цим стоять далеко не пересічні люди...
- Напад на вас порівнюють
із вбивством кременецького активіста Віталія Ващенка. Як гадаєте, чому?
- Мені теж про це говорили у
поліції. Мовляв, в обох випадках
виконавці - з Кривого Рогу. Нібито є ряд інших спільних фактів.
Відверто кажучи, я не знайомий
із справою Ващенка. Очевидно,
у правоохоронців є підстави порівнювати. Та переконаний, що в
обох випадках злочинці мають сидіти за гратами. Про це насамперед має думати поліція.
- Понад місяць тому вас
офіційно позбавили депутатського мандата. Однак
ви подали до суду і намагаєтеся визнати процедуру
відкликання незаконною.
Хочете таким чином довести свою правоту чи все
ж повернути мандат?
- Я роблю це не для того, щоб
повернути собі депутатство. Повірте, повага людей вартує набагато більше, аніж мандат в кишені. Коли йду по вулиці, не маю необхідності ховати очі в землю. Ось
що важливо. Тому суди не є механізмом, щоб повернутися у міську раду. В першу чергу я хочу встановити справедливість, відстояти
голоси тих тернополян, які делегувати мені право представляти
їхні інтереси у міській раді. Процедура відкликання мандатів була
сфальсифікована. Жоден мій реальний виборець так і не заявив
про бажання мене відкликати. Навпаки, люди збирали підписи, щоб
підтримати мене. Тому, якщо доведеться, готовий звернутися навіть у європейський суд, щоб це
довести.
Окрім
політичногромадської діяльності
чим займаєтеся?
- Я викладаю в технічному університеті. Сьогодні приділяю ба-

гато часу науковій діяльності. Ця
справа мені близька, адже до того,
як стати депутатом, десять років пропрацював в економічному університеті. Зараз маю амбітні плани у цій сфері. Зокрема, працюю над реалізацією двох масштабних наукових проектів. Та поки
що в деталі вдаватися зарано. Треба спочатку зробити, а потім говорити про це.
- Чи відстежуєте сьогодні, як працюють депутати
міської ради на сесіях? Як
оцінюєте їх роботу?
- Під час останніх двох сесій
взагалі не бачу опозиції у раді та
конструктивної критики. Хоча і
є багато випадків, коли звертається громада міста з проблемами, є спірні питання. Складається враження, що в раді все відбувається «під диктовку» міського голови. Думаю, ми ще побачимо таку-сяку боротьбу ближче до
виборів, коли багато політичних
сил згадають, що вони можуть
бути в опозиції. Тоді і міському готові буде нелегко, і тим політикам, які просиділи аморфно всю
каденцію. Та ігноруючи інтереси
тернополян, підігруючи міському
голові зараз, важко буде зайняти
нішу опозиції.
- А як бути з округом, інтереси якого ви представляли у міській раді. Чи
продовжуватиме роботу з
людьми, які вас обрали депутатом?
- Цей округ мій рідний. Тут я
народився, ходив у садочок, школу. Тут живуть мої однокласники, вчителі, тут я мешкав значну частину свого життя. Це моя
мала батьківщина, яка завжди
буде мені дорога. Звичайно, я
продовжую спілкуватися з людьми. Вони телефонують, запитують, чи буду надалі проводити
щотижневі прийоми. Коли люди
відчувають, що до їхніх проблем
не байдужі, стає неважливо, депутат ти чи пересічний тернополянин (сміється - авт.) Звичайно, без мандату у мене менше інструментів допомогти. Та багато чого ми знаємо, можемо підказати шляхи вирішення про-

блем. Тому, думаю, що консультації і спілкування з тернополянами ми продовжимо вже у приймальні «Сили людей». Мій номер мобільного не змінився. Також відкритий для спілкування у
соцмережах.
- До речі, про «Силу людей». Нещодавно ви вступили у цю політичну
силу. Відверто кажучи, її
вважають маловідомою в
країні. Чому обрали саме
її?
- Після того, як мене з колегою, другом Іваном Сороколітом
виключили зі «Свободи», тривалий час про інші політичні сили
навіть не хотілося думати. Ми
сповна надивилися, як партійні боси маніпулюють людьми, їх
думками і переконаннями. Та не
буду приховувати, як би нам не
ліпили клеймо так званих «зрадників», отримали багато пропозицій від різних партій щодо
вступу. Дехто обіцяв навіть допомогти залишитися з мандатами
депутатів. Та «Сила людей» була
для нас найближчою за своїми
поглядами, принципами, засадами роботи. Ця політична сила
створена за американськими та
європейськими зразками. У ній
приймають рішення усі її члени,
а не лише партійне керівництво.
Ми вже бачили, як можна маніпулювати людьми на голосуваннях, мітингах, у промовах. Більше не хочемо цього. Тож, коли
нас запросили вступити у «Силу
людей», прийняли цю пропозицію.
- Між іншим, як нові однопартійці відреагували на
напад на вас?
- У партії «Сила людей» в мене
є багато друзів, однодумців, людей, які мене підтримують. До
речі, днями відбувся напад на члена нашої партії з Кривого Рогу
Сергія Мокрякова. Нападників
було як мінімум четверо, атакували підступно ззаду. Нічого не нагадує? Напевно, такі методи входять
в нові правила політики в Україні,
коли наймають людей, щоб усунути тих, хто дозволяє собі підвищувати голос...

- Останнім часом складається враження, що протистояння громадськості щодо
незаконних забудов, скорочення зелених зон та інших
новацій нагадує боротьбу з
вітряками. Котельні на торфі вже працюють, у парках
вирубують дерева і, ймовірно, знову почнуть будувати.
Чи немає розчарування?
- Знаєте, Магатма Ганді говорив:
«Спочатку нас не помічають, потім
з нас сміються, згодом з нами борються, а далі ми перемагаємо». Я
впевнений, що вся ця боротьба не
пройде даремно. Те, що хоче невеличка зграйка людей, і те, чого хоче
громада, два різних вектори. Та визначальною все-таки залишається
громада. Рано чи пізно, ота свідома,
мудра міська спільнота скаже своє
слово з приводу котелень, незаконних забудов, МАФів, бруківки. Отоді, думаю, буде боляче тим, хто обманював громаду, називав чорне білим і збагачувався за рахунок знищення та руйнування міського простору. Повірте, робота людей на волонтерських засадах, на щирих переконаннях не пройде безслідно.
- Як гадаєте, чи стають тернополяни свідомішими, чи
готові робити вибір, не піддаючись на гучні обіцянки
та популізм, а насамперед
аналізуючи реальні справи?
- Мені здається, що суспільство
пробуджується. Все більше людей не
хочуть залишатися осторонь того,
що відбувається на їхній вулиці, у
місті, країні. Не хочуть сидіти на дивані та нарікати, що все неправильно, що нічого не зміниться . Все більше тернополян, особливо молодих,
стають активними, і це - тішить. Я
впевнений, що громаді не байдуже.
Персонально кожному тернополянину не байдуже. Хтось своє обурення проявляє вже зараз на акціях, мітингах, протестах, а хтось згодом висловить позицію у бюлетені. На все
свій час. Ті, хто вважає тернополян
сліпими та бездумними, – глибоко помиляються!

Юлія
ТОМЧИШИН.
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« Все, що не забороняє закон, повинна забороняти совість»
Сенека.

Важко повірити, що таке
відбувається у Тернополі…

У самому серці
Майдану Перемоги,
на історичному
Загребеллі,
всупереч усім
законам логіки
та здорового
глузду хтось
хоче забудувати
зелений скверик…

Здається, що разом зі мною
зростали ці дерева, адже я народився і виріс біля майдану, ходив
у дитячий садочок, школу, біля
майдану мешкаю сьогодні... Болить душа, бо здається, що разом зі знищенням цих насаджень
відбувається знищення мого дитинства, моєї пам’яті, дитячих
мрій і сподівань.
Розумію, що сучасний світ
часто диктує абсурдні пріоритети, але ж ми повинні пам’ятати
про духовні, культурні та естетичні цінності, які є вічними, бодай трохи дбати про красу нашо-

Щ

го міста, бо нам та нашим дітям
тут жити.
Колись там стояв танк (на
фото), на початках Незалежності
України цей воєнний символ забрали. Мешканці міста очікували, що на тому місці встановлять
пам’ятник гетьману Івану Мазепі
(до речі, вчора був його день народження), вулиця на честь якого пролягає поруч, або окультурять зеленими насадженнями та
квітами. Вмикаю власний життєвий та водійський досвід і бачу
тут лише пам’ятник чи сквер, а

навколо нього - круговий рух автотранспорту без всіляких світлофорів. І зручно, і велично, і естетично, і практично.
Адже існують світові практики забудови міст, архітектурне, містобудівельне мистецтво. І
на них треба орієнтуватися. Але
ж ні…
Та гляньмо на світову практику, де подібного собі ніхто не дозволяє. Мимоволі перед очима виникають Рим, Відень, Мюнхен, Торонто, якими мав можливість подорожувати. Чомусь у цих містах

- все на своєму місці. Роблю висновок: вулиця повинна бути вулицею, вокзал – вокзалом, парк –
парком, сквер – сквером, а майдан
повинен залишатися майданом.
Свого часу я був депутатом
від цього округу, тому це звернення - не тільки крик моєї душі,
а сотень мешканців мікрорайону «Дружба», які звернулися до
мене, щоб якось вплинути на це
зухвале рішення.
Інформація про зведення там
закладу швидкого харчування
шокувала. «Цього не може бути!»
- повторював я. Ще недавно на
засіданні містобудівної ради, де
був присутній, всі одноголосно висловилися проти забудови
Майдану Перемоги, аж раптом
через місяць-півтора дізнаємося
про зовсім протилежне рішення.
З болем у серці я звернувся до
колишніх головних архітекторів
міста, авторитетних і визнаних
людей зі званнями і регаліями,
справжніх зодчих: Будзика Василя, Водоп’яна Анатолія, Гебури
Ігоря (нині громадянина США,
колишнього тернополянина), Головка Ярослава, Головачка Олега, Нетриб’яка Михайла, Пуцен-

тала Євгена, Сокульського Ярослава, Чепіля Данила з проханням
дати відповіді на мої запитання. І
попросив їх зробити це публічно.
Власне, звертаюся не тільки
до них, а й до всієї спілки архітекторів області з проханням висловити свою чітку позицію і поділитися з громадою своїм професійним баченням не лише ситуації довкола Майдану Перемоги, а
й майбутнього обличчя Тернополя у цілому.
Чотири роки тому українська нація раз і назавжди зробила свій доленосний вибір – європейський. Тож, спрямовуючи
свої погляди на цивілізований
Захід, ми у жодному разі не повинні діяти, як ординці – плюндрувати, спопеляти, викорчовувати… У цьому сенсі правильна,
красива, сучасна забудова міст
– визначальна ознака нашої цивілізованості. Чи притаманна ця
риса тим, хто хоче знищити Майдан Перемоги? На жаль, поки що
я (та й не тільки я!) не готовий
ствердно відповісти на це зовсім
нериторичне запитання.
Михайло РАТУШНЯК,
м. Тернопіль

Щастя України загубилося
між Суданом і Того

астя так і не звило гнізда
в Україні. Воно байдуже
до чиновницьких звітів,
балачок влади про покращення,
порожніх обіцянок політиків. Бо
щасливі ті нації, які живуть, а не
виживають. Де мир і спокій. Де
люди не вивчають заробітчанську
мапу світу і не витрушують з
гаманця останні копійки на
хлібину…
В Україні ж більшість працюючих незадоволені своєю зарплатою. Такими є
результати опитування, проведеного
«Research & Branding Group». Про те, що вистачає зароблених грошей, кажуть лише
12 відсотків українців. А 85 відсотків працівників скаржиться на низьку платню. А
що вже казати про пенсії!
Прикро, що Україна знову опустилася
у світовому рейтингу щастя, опинившись
між Суданом і Того.
Тож про наших «сусідів» по нещастю.
Судан. Країна розташована на північному
сході Африки. Пережила громадянську війну, численні збройні конфлікти, які тривають і досі. Страждає від посух. Високої
дитячої смертності. Нестачі харчів. Біженців. У кредитах, корупції і боргах…
Республіка Того. Розташована на заході Африки. В країні політична нестабільність. Слабо розвинена економіка. Родюча
земля займає лише 11,3 відсотки території

країни. Погані дороги. Як і система освіти.
У деяких районах школу відвідують тільки 25 відсотків дітей. Половина населення
немає постійного доступу до чистої питної води. Людей косить малярія, туберкульоз, кишкові інфекції, швидкими темпами поширюється СНІД. Витрати на охорону здоров’я мізерні…
Отже, серед 156 країн наша держава
посіла аж 138 місце, йдеться у Всесвітній
доповіді про щастя підрозділу ООН з пошуку рішень стабільного розвитку.
Дослідники спиралися на такі критерії: очікувана тривалість життя, соціальна
підтримка, корупція. Індекс рівня щастя,
який розраховується для визначення місця країни в рейтингу, складається з декількох економічних показників: рівня безробіття, ВВП на душу населення, інфляції, міграції, які впливають на те, наскільки комфортно людям жити на своїй батьківщині.
За цими показниками українці стали відчувати себе менш щасливими, опустившись на 138 місце із торішнього 132. На рівень щастя наших співвітчизників вплинули такі фактори, як доходи, відчуття свободи і довіри, тривалість життя, соціальний
захист і щедрість (благодійність).
Цікаво, що Молдова - друга найбідніша
країна Європи, набагато щасливіша за нас
- на 67 місці.
А найщасливіша країна світу - Фінляндія. Далі йдуть Норвегія і Данія. У «щасли-

вій» десятці - Ісландія, Швейцарія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Швеція та
Австралія.
Деякі з перерахованих країн не мають
такої великої території, як Україна, родючих чорноземів, такого значного людського потенціалу тощо. Але вони мають дещо
інше, дуже важливе - не корумповану владу, нормально працюють державні інституції, існує рівність перед законом та інше.
І це робить людей щасливими й заможними.
І поки одні українці за добробутом, а,
відтак, і за щастям, їдуть за кордон на заробітки, інші - «припарковують» в чужих країнах свої гроші, особливо там, де не вельми
запитують про походження статків. Улюблене місце - офшори. Приваблює також
інвестування в закордонну нерухомість.
Вклавши гроші в нерухомість, можна отримати громадянство тієї чи іншої
країни. Так, приміром, задля громадянства українці купують елітну нерухомість
у США, в Маямі. Це - один із найдорожчих
курортів Штатів, де вартість квартири сягає 30 мільйонів доларів. Не кожен американець може собі дозволити тут жити. А от
вихідці з бідної України дедалі частіше купують тут нерухомість, до того ж елітну.
Крім того, за інформацією «Голосу Америки», багато українців приїжджають у Флориду й на відпочинок. Тут чудовий клімат,
гарна природа, океан…

Щодо нерухомості, то наші співвітчизники бажають придбати її на першій лінії,
на березі океану, з доступом на приватний
пляж. Переважна більшість купує квартири у житлових комплексах класу «люкс»,
аби відчути себе особливими людьми.
Чому? Так ось, в одному з елітних хмарочосів Маямі, популярному серед вихідців
зі Східної Європи, у квартиру, розташовану на 30, 40, 43 поверхах, можна заїжджати на… своєму авто. Мода. Ноу-хау. Реальна
казка для багатих.
Тут популярний жарт: в Маямі немає американців. Найбільша заслуга міста в тому, що воно близько до Америки. Бо
більшість тутешніх жителів - з Латинської
Америки, України, Росії…
Звісно, не можуть всі бути багатими
і щасливими. В усіх країнах, навіть найбагатших, є незадоволені рівнем свого життя. Люди страждають від депресії.
Комусь щось не подобається в соціальнополітичному устрої країни. Іншими словами, все ідеально бути не може. Але місце України у хвості «щасливого» рейтингу - це таки сором і гріх. Перефразовуючи народну пісню, хочеться сказати: «Красива, але
не щаслива. Ой, чому?
Чому?..»
Ольга ЧОРНА.
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«Якщо хворе серце, а пацієнт пропустив
обстеження й стався напад, то

сам платитиме

за лікування»
Уже з 1 квітня українці почнуть обирати свого
сімейного лікаря. Незважаючи на те, що кампанія
почнеться у день сміху, у МОЗ закликають людей до
відповідальності. Адже тепер санкції передбачені не
лише для медиків, а й для пацієнтів. Де шукати собі
сімейного лікаря? Хто може ним бути і що робитимуть
з тими пацієнтами, які не встигнуть обрати? Про
це «Наш ДЕНЬ» дізнавався у голови Тернопільської
облради, лікаря за фахом, Віктора Овчарука.

Лікар може мати до
2 тисяч пацієнтів

- Вікторе Вікторовичу,
вже за півтора тижні почнеться національна кампанія з вибору лікаря. Реформою передбачено, що
кожен українець повинен
сам обрати собі лікаря. З
ким і де підписувати угоди?
- Тепер медична допомога не
прив’язана до місця прописки
чи проживання. Знайти собі лікаря можна в будь-якому медичному закладі, туди й слід звернутися. Підписати угоду можна не лише з лікарем загальної
практики сімейної медицини.
Замість нього, якщо є хороший
фахівець, можна обрати педіатра або терапевта. Згодом і медики вузької спеціалізації, якщо
б захотіли, матимуть змогу перекваліфікуватися і працювати
сімейними лікарями.
- Чи буде прийом у сімейного лікаря безкоштовним?
- Так, адже держава буде перераховувати кошти за кожного пацієнта лікарю, з яким той
підпише договір. Цього року це
близько 370 гривень на одну
людину в рік. У цей бюджет входять оренда кабінету, оплата
роботи лікаря і, за потреби, іншого персоналу, часткове покриття аналізів. Ніхто доплачувати не буде. Це – принцип страхової медицини. Адже у певній
місцевості є хронічні пацієнти
або ті, які в зоні ризику. Вони
потребуватимуть лікування і,
відповідно, коштів. А є люди,
які не хворіють. Саме за рахунок тих, хто не хворіє, лікар на-

дає допомогу хворим і при цьому залишається частина коштів
для зарплати.
- Фактично, своєрідний
бізнес…
- Сімейний лікар справді тепер буде, як підприємець. При
цьому він повинен так опікуватися пацієнтами, щоб ті менше хворіли і якомога рідше потребували медичної допомоги. Адже тоді хворого треба відправити до іншого спеціаліста, а за ним - і частину коштів.
А лікар, зрозуміло, зацікавлений, аби гроші залишалися в
нього. Очевидно й те, що більша кількість пацієнтів означає
більший дохід. Сімейний лікар
може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт – 2 000, педіатр – 900. Ця цифра може бути
дещо більшою для лікарів, які
працюють у селах. Наприклад,
якщо у селі проживає 2 000 людей, то всі вони отримають змогу підписати декларацію з сімейним лікарем.

Угоду можна буде
розірвати

- Чи не почнуть тепер медики заробляти на пацієнтах, закриваючи очі на
їх хвороби?
- Сімейний лікар матиме, як
і підприємці, ліцензію. Якщо
він недобросовісний, непрофесійний – ліцензію забиратимуть. Так є і за кордоном. Буде
і безпосередній контроль. Лікар повинен усі послуги, які
надав пацієнтам, оформлювати в електронному варіанті. Всі
ці дані будуть зареєстровані у
Національній службі охорони
здоров’я, яка створена на рів-

ні держави. З іншого боку, якщо
лікар захоче, щоб до нього приходили пацієнти, він буде вимушений вдосконалюватися. Наприклад, у нас є Бучацький район, де велика народжуваність.
Сімейний лікар повинен буде
більше працювати в напрямку
акушерства й гінекології, вести вагітних. Якщо регіон промисловий, є шкідливе виробництво, то слід більше працювати в цьому напрямку. Якщо ж лікар не задовольняє – пацієнт у
будь-який момент може підписати угоду з іншим.
- Ви зауважили, що частину коштів лікар має витратити на приміщення
й обладнання для обстеження хворих. При цьому
сьогодні сімейні амбулаторії, особливо в сільській
місцевості, далекі від бажаних. Якщо лікар порахує, що йому самому мало
що залишиться після цих
організаційних процедур,
чи не вийде так, що не
буде кому лікувати?
- З 4 мільярдів гривень, які
сьогодні держава виділила на
сімейну медицину, 170 мільйонів надійшли у Тернопільську
область. Створена комісія при
ОДА, яка напрацьовує, де потрібно будувати ще амбулаторії, де необхідна реконструкція й обладнання. Також передбачено, що кожна амбулаторія
отримає автомобіль. Важливо,
що цього року всі кошти з тих
370 гривень залишатимуться у
сімейній медицині. Уже з 2019
року частина грошей йтиме на
вторинну ланку, тобто якщо пацієнт буде потребувати подальшого лікування.

А якщо серцевий
напад?

- Сьогодні люди самі собі
часто за лікаря. Болить
нога – йдуть одразу до ортопеда чи хірурга. Хворе
горло – до лора. Реформа
ж заборонить це. А що робити, коли серцевий напад чи кровотеча – поки
сімейний лікар випише
направлення, можна померти…
- Ні, є чітко розмежовані
стани, за які відповідає сімейний лікар, а коли викликають
«швидку». І якщо є, наприклад,
переломи чи серцеві напади –
це невідкладні стани, і хворих
приймуть у лікарні без питань.
Без медичної допомоги точно
ніхто не залишиться. Хоча, звичайно, будемо контролювати,
щоб пацієнт мав підписану угоду. Якщо він хоче йти на консультацію – направлення від сімейного лікаря. Адже ми мусимо знати – скільки пацієнтів є,
чітко визначити кількість тих
чи інших захворювань. Це потрібно, аби на подальших етапах реформи розуміти, за що
має платити держава, що має
підтримувати місцеве самоврядування, а що – страховий
агент. Сьогодні чіткої статистики немає.
- Ви ще хотіли телемедицину впроваджувати.
- Коли ми будемо освоювати 170 мільйонів, які виділили
на сімейну медицину, в облас-

У

Жителі Тернополя та області матимуть
можливість пройти безкоштовне флюорографічне обстеження органів грудної клітки на двох цифрових флюорографах, отримати консультації лікарів – фтизіатрів з питань
профілактики та боротьби з туберкульозом,

Кого каратимуть?

- Ви вже уклали угоду?
- Ні, але одразу ж укладу. До
речі, варто укласти угоду до 1
липня, оскільки тоді за вами,
образно кажучи, «ходитимуть»
ваші 370 гривень. Однак, зараз
людям не треба переживати, що
у зв’язку з реформою прийдуть
до свого лікаря і не отримають
медичну допомогу.
- Реформа передбачає відповідальність не лише лікарів, а й пацієнтів. Що це
означає?
- Все просто. Лікар, з яким пацієнт укладе договір, всі етапи лікування прописує в електронному варіанті, який реєструється в
Національній службі здоров’я. У
разі некоректного лікування будуть застосовувати санкції. З іншого боку, санкції передбачені й
до пацієнтів. Якщо хворе серце
і, наприклад, раз у місяць треба
робити ЕКГ, а пацієнт без поважної причини пропустив обстеження й стався напад, то він сам
і платитиме за лікування. Утім,
вважаю, усі ми, і лікарі, і пацієнти будемо дбати
про найцінніше
у житті людини
– здоров’я.

Зіна
КУШНІРУК.

У наступному випуску «Нашого ДНЯ»: покрокова
інструкція, як і де обрати сімейного лікаря.

Безкоштовно робитимуть флюрографію!

суботу, 24 березня, з 10.00
до 15.00 в Тернополі біля
приміщення драмтеатру
до Всесвітнього дня боротьби
з туберкульозом проводиться
профілактично-просвітницька акція.

ті плануємо деяке обладнання
підключити до інтернету. Наприклад, пристрої ЕКГ. Тобто
лікар робить кардіограму – і її
бачать фахівці в університетській лікарні та можуть дати
консультацію. Плануємо, щоб
з допомогою інтернету можна
було передавати і дані рентгенобстежень. Сьогодні є портативні пристрої, які можна поєднати зв’язком із онкодиспансером чи тубдиспансером. Це
теж хороший крок до профілактики хвороб. І це – раціональніше, ніж брати машину і їздити по селах робити, наприклад,
той же рентген.

пропаганди здорового способу життя.
На Тернопільщині у 2017 році показник
захворюваності активними формами туберкульозу становив 37,1 випадків на 100 тис.
населення, смертності – 4,2 вип. на 100 тис.
населення. З початку 2018 року вже зареє-

стровано 67 випадків вперше виявленого туберкульозу, що становить 6,3 вип. на 100 тис.
населення.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Щоб не захворіти на туберкульоз необхідно своєчасно проходити флюорографічне
обстеження органів грудної клітки та проводити щеплення від туберкульозу, повноцінно
харчуватися, не мати шкідливих звичок, вести здоровий спосіб життя!
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Що робити,
коли людина
померла вдома
У

Нові правила поховання роз’яснили в обласній поліції

минулому номері ми писали
про зміни до Кримінального
кодексу України, які
ускладнили процедуру поховання
покійників і отримали значний
резонанс у суспільстві. В
обласному управлінні поліції
запевняють, людям не доведеться
чекати тижнями, щоб поховати
померлих рідних, рішення суду
та експертизу проводитимуть у
найкоротші терміни, незважаючи
на свята і вихідні. Отож, хто і
куди повинен звертатися, щоб
поховати людину, яка роль
слідчих, медиків та суддів,
розповів заступник начальника
ГУНП в Тернопільській області
Володимир Галевич, роз'яснивши
зміни до кримінальнопроцесуального кодексу України
від 16 березня 2018 року.
- Коли, згідно з новими правилами, при смерті людини тіло направляють в морг для проведення судовомедичної експертизи.
- Якщо є ознаки насильницької смерті або підозри на таку смерть, смерть, яка
настала раптово або при нез'ясованих
обставинах, смерть людини настала за
межами місця проживання. Проводиться

судово-медична експертиза і тоді, коли
особа померлого не встановлена.
- Якщо говорити про цифри, скільки приблизно померлих ховатимуть
за новими правилами?
- Прибизно чверть всіх смертей в області потребує більш детальної перевірки та експертизи. До прикладу, у 2017
році до журналу єдиного обліку в Тернопільській області внесено 5288 фактів
смертей, з яких 1296 потрапили до Єдиного реєстру досудових розслідувань і як
результат - проводилася судово-медична
експертиза та більш детальний аналіз
тіла. У цьому році з 1241 зареєстрованих
фактів смерті 25 відсотків, а це 310 випадків, також внесені до ЄРДР.
- Розкажіть, якими повинні бути
дії рідних, коли людина померла вдома?
- Коли помирає людина дома, то той,
хто виявив тіло, повинен повідомити заклад охорони здоров'я або Нацполіцію.
До приїзду швидкої і поліції заборонено зачіпати тіло, порушувати обстановку
поруч, особливо якщо є ознаки насильницької смерті. На місце виклику виїжджають і поліцейські, і медики та разом оглядають тіло. Якщо ознак насильницької смерті не виявили, то проводити судово-медичну експертизу не потріб-

но. В цьому випадку лікарське свідоцтво
про смерть видається на підставі висновку працівника поліції, завірене підписом медика. Уже з цим свідоцтвом родичі ідуть до РАЦС і отримують свідоцтво
про смерть людини. Так було і раніше.
Змін зазнала сама процедура призначення судово-медичних експертиз.
Якщо подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, експертиза
призначалась слідчим поліції на підставі
постанови. Зміни, які вже є чинними від
15 березня, передбачають, що слідчий не
може виносити постанову про проведення експертизи. Тепер він повинен звернутись до слідчого судді з клопотанням
про призначення судмедекспертизи. Суддя реєструє клопотання і протягом п’яти
днім приймає рішення про призначення
експертизи. Після цього ухвалу суду направляє в експертну установу і там вже
проводять судмедекспертизу.
- П’ять днів – це багато. Що людям
робити з тілом увесь цей час?
- Ми прекрасно розуміємо, що тіло
тривалий час не може перебувати без
експертизи, а родичі не можуть чекати
п’ять днів. Поліцією були проведені зустрічі із прокуратурою, судами усіх рівнів
і досягнуто домовленості із судами: щойно такі клопотання поступають до суду,

Скільки отримають деякі
тернополяни до 5 травня

Кабінет Міністрів 14 березня прийняв постанову „Деякі питання виплати у 2018 році разової
грошової допомоги, передбаченої законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і „Про жертви нацистських переслідувань”.
Ухваленим документом встановлюються розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня учасникам бойових
дій, інвалідам війни, учасникам війни, особам,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
та особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”, а також жертвам нацистських переслідувань.
Згідно з прийнятим урядом рішенням, виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2018 році передбачено у таких розмірах:
особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення
не виповнилося 14 років), в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового
тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
I групи – 3 685 гривень;
II групи – 3 265 гривень;

III групи – 2 845 гривень;
учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років), в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 265 гривень;
особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, – 3 685 гривень;
членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам), померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників
бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами
з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не
одружилися вдруге, – 630 гривень;
учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з
націонал-соціалістським режимом у тилу ворога
– 525 гривень.
Тетяна ГЛУХ, начальник ТО УПФУ
Тернопільської області.

вони будуть вважатись як невідкладні. І
судді їх одразу ж розглядатимуть. Варто
зазначити, що судові розгляди таких клопотань розглядатимуть за місцем проведення досудового розслідування, тобто
як у Тернополі, так і в райцентрах. З 16
березня вже були перші випадки. В неділю вранці в Бережанах була зафіксована
смерть, яку необхідно було внести в єдиний реєстр досудових розслідувань, слідчий суддя без проблем в неділю вийшов
на роботу і виніс постанову. Проблем немає. Надіюся, працюватимемо злагоджено і жодних проблем не виникатиме.
- Тобто у вихідні судді також працюватимуть?
- Так, судді розроблять графік чергувань і на вихідні буде виходити на роботу черговий суддя. Слідчі матимуть його
контакти і звертатимуться за потреби,
якщо необхідно винести постанову про
призначення судмедекспертизи. Звичайно, важко сказати, як воно працюватиме. Наразі, проблем не виникало. Якщо
у районі один слідчий суддя (в області є
три таких райони) і він, до прикладу захворів, то тоді кримінальне провадження реєструватимуть у сусідньому районі і звертатимуться до тамтешнього суду.
Юля ТОМЧИШИН

На який розмір соцпільги
може розраховувати
самотня матір?

У Тернопільській ОДПІ нагадують: будь-який платник податку на
доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі,
що дорівнює 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на
1 січня звітного податкового року (у 2018 році - 881 грн.).
Платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою
(вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на ПСП у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка визначена п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169
ПКУ (у 2018 році - 1321,50 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком
до 18 років (п.п.169.1.3 п.169.1 ст.169 ПКУ).
Відповідно до підпунктів 169.3.1 та 169.3.2 п.169.3 ст.169 ПКУ,
якщо такий платник має право на застосування ПСП з двох і більше
підстав, застосовується одна ПСП з підстав, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених п.п.169.4.1
п.169.4 ст.169 ПКУ.
Платник ПДФО, який має право на застосування ПСП більшої, ніж
передбачена п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 ПКУ, зазначає про таке право у
заяві про застосування ПСП, до якої додає відповідні підтвердні документи.
Тому, самотня мати має право на застосування ПСП у розмірі 150
відсотків суми пільги, у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови дотримання процедур, зазначених Податковим кодексом та наданням відповідних підтверджуючих документів.
Детальніші консультації - у Центрі обслуговування платників
за адресою: вул. Білецька, 1. Телефон: 43-46-10.

Духовність
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«Слово – хлібино
моя і Покрово…»
Пам’яті поета-дисидента Степана Сапеляка

Степан
Сапеляк… Наш земляк,
в’язень
прокомуністичного режиму, правозахисник,
поет.
Лауреат національної премії України ім.
Тараса Шевченка. Той,
хто відбув радянські
тюрми і заслання не
у таких вже і далеких 70-х роках минулого століття. Йому
інкримінували любов до України, вірші антирадянського змісту з метою «підриву й повалення
суспільно-політичного ладу в СРСР
та відриву Радянської України від
Союзу…», участь в антирадянській
організації, агітації та пропаганді, а також прослуховування «ворожих голосів» - закордонних радіостанцій. Він був членом підпільної групи у своєму рідному селі Росохач на Чортківщині, яку очолював
Володимир Мармус, і котра намітила собі за мету боротьбу за незалежність України.
Уночі з 21 на 22 січня 1973 року
до 55-ї річниці проголошення Української Народної Республіки та 54-х роковин Акту Злуки ЗУНР і УНР учасники згаданої групи вивісили в Чортко-

Вчимося
малювати
писанки!

Я

к розписати писанку
за давніми звичаями,
безкоштовно
навчатимуть у Тернополі
Щоб залучити школярів, молодь та громадськість до вивчення великодніх народних традицій,
у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді з 17 березня до 5 квітня щосуботи та щонеділі проводитимуть майстер-класи з
писанкарства.
Своїми знаннями та умінням
писати великодню писанку з відвідувачами майстер-класу ділитимуться працівники закладу. Всім
охочим опанувати великоднє мистецтво необхідно з собою треба мати куряче або інше пташине
яйце білого кольору. Участь у майстерні безкоштовна. Заняття відбуватимуться у суботу і неділю з
10:00 до 14:00 години за адресою
вулиця Микулинецька, 37.

ві жовто-блакитні прапори і розклеїли листівки з текстами «Хай
живе український патріотизм!» та «Свободу українським патріотам!». А вже 19 лютого
Степана Сапеляка заарештували.
Навіть після звільнення йому заборонили прописуватися у рідному краї, хоча душа
рвалася додому. Дозволено було замешкати лише у Харківській
або Донецькій областях
під «гласним наглядом
КДБ». А серце Степанове рвалося додому, у рідний Росохач,
до маминої хати, до її теплих рук, незрадливого слова підтримки і втіхи.
Слова правди, яке було найвищою
цінністю поета:
«Слово – хлібино моя і Покрово
Мови моєї і Книги Святої…
Слово, хлібино моя. Мій ти Покуть.
Мово – свободо моя українна…»
Пізніше у житті Сапеляка було визнання, різні престижні премії, звання, серед них – і «Почесний громадянин Тернополя». Мав ще багато планів. Як згадує відомий тернопільський письменник Богдан Мельничук, «…за два дні до свого несподіваного відходу в засвіти він (Сапеляк
– ред..) зателефонував мені й розповів, що розпочав писати велику статтю про те, що нам треба згуртовува-

тися в боротьбі за істинну незалежність. За рідну мову… І ви у Тернополі
теж не мовчіть… Не допускайте розбрату, пам’ятайте, що ми сильні тільки разом…»
Чорного ранку 1 лютого 2012
року зболене серце українського патріота зупинилося у «тривалому рваному зойку». За кілька днів, 26 березня, нашому видатному землякові,
поетові-політв’язню прокомуністичного режиму Степанові Сапеляку виповнилося б 67 років. На жаль, його
вже сьомий рік нема з нами...
Напередодні цієї дати у Тернополі видано книжку “Вибране” С. Сапеляка. Її впорядкував і подав до неї
грунтовну передмову побратим Степана — письменник і редактор Богдан Мельничук. Збірку, що започаткувала серію “Краяни — лауреати Шевченківської премії”, склали поетичні та прозові твори правозахисника, члена Міжнародного ПЕН-клубу. В
основі видання, адресованого широкому колу читачів, — книжка С. Сапеляка “Во ім’я Слова” (Харків: Майдан,
2007), доповнена іншими текстами. В
оформленні використана графіка лауреата Національної премії України ім.
Т. Шевченка, художника Івана Остафійчука (м. Львів) за виданням: С. Сапеляка. Без шаблі і Вітчизни (Торонто,
Канада, 1989).
У Тернополі, як не прикро, книги видатного земляка досі не видавали…
Пропонуємо нашим читачам кілька віршів Степана зі збірки “Вибране”.

“Я П’Ю, КОХАНА, ЗА
ЛЮБОВНУ ДУМУ”
Я п’ю, кохана, за любовну думу,
Ця чара у руці — немов червоний квіт.
Кохана, снись тим досвіточком суму,
За Тебе п’ю. На многа літ. На многа літ.
Любове, спи. Ти рученьки ісклала
На приспаній моїй спечаленій щоці.
Кохання п’яне. Владить я не ладен...
Любове, спи. Свіча згоріла при свічі...
***
Ви зрадили мені печальними очима.
Я Вас не знав. Я Вас тоді любив чи ні?..
Я Вас люблю. Клену. Я сам тому причина
Я сам любив... Коли Ви зрадили мені...
Тоді... Я знаю. Обнімав Вас не до речі,
Кололо серце з ночі — на любов чи сніг...
Я Вас зову. Простіть. У цей святковий вечір
Я думаю... Коли ж... Ви зрадили мені?..
***
Вечірній оксамит — зорі Твоєї мить.
Келішечки з вином і красні матіоли...
Як хочеться мовчать, коли свіча горить,
Як хочеться любить, як не любив ніколи...
Як хочеться... Але... Стояла в смутку Ти.
З келішечком в руці і з квіткою чужою.
Стояла Ти... Моя стояла сліпотинь...
Любове, Ти?.. Жовтіє квіточка левкою...

У Тернопільській дитячій К
бібліотеці відбуваються
години Духовності

оли стоїш неподалік
храму Господнього
і бачиш на синьому
полотнищі небес величні
куполи, тоді здається: істина
поруч. І приходить розуміння
того, що всі ми створені за
подобою Божою, що найвище
щастя - жити в злагоді та
гармонії, що ми володарі
безцінного дару, адже
дихаємо, чуємо, відчуваємо…
Наблизитись до щасливого відчуття святості хочеться кожному. Особливо, задуматися про справжнє людське призначення слід під час Великого посту. Саме тому протягом березня у Тернопільській бібліотеці-філії
№4 для дітей - центрі «Коронації слова» відбуваються години Духовності: «Пізнаю світ, пізнаю себе - пізнаю
Бога!».
Так, учні ЗОШ №20 (4-Б) могли почути Боже слово з уст священика храму Покрови Пресвятої Богородиці о.
Ярослава Шевчука.
Після спілкування з о. Ярославом
присутні переконалися, що саме віра
розганяє хмари гріховності і вселяє
надію. Віриться, що проведений захід
посіє в дитячих душах зернини любові, добра та справедливості.
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Сонячний світ

для «сонячних» діток

У цьому садочку наразі лише сім вихованців. Тут затишно,
світло, радісно, по-справжньому домашня атмосфера, тут не
сварять і не ставлять у куток, натомість малюють, співають,
танцюють, граються і звичайно ж вчаться. Ось уже рік в
Тернополі при громадській організації «Центр сприяння
дітям із синдромом Дауна «БебіКо» працює садочок.

-Н

аш заклад
розпочав роботу
1 березня 2017
року, - розповідає Оля
Гордієнко, голова ГО
«БебіКо». – Садочок
- це була моя велика
мрія з початку роботи
організації. Але тоді на
початку 2000-х всі мене
категорично відмовляли,
ніхто не давав
можливості реалізувати
задум. Відтак програми
шукала в Києві, там же
проходила навчання і
дуже рада, що зрештою
мрія збулася.
Хлопчики й дівчатка залюбки виконують те, чого їх
навчають. Програма закладу різниться від тих, які використовують у звичайних садках. Насамперед тут звертають увагу на навички самообслуговування, адже «сонячні» дітки не завжди можуть
швидко пристосуватися до нових умов, а часу у вихователів держзакладів, коли у групах по 30 діток, просто не вистачає фізично. Крім того, легше відбувається й процес відлучення від батьків, бо тут навчається усього 5-7 діток, відтак кожному знайдеться добре слово, посмішка, обійми,
аби малюки не сумували за
рідними.
- Здавалося б, мами й тати
мали б радіти, що їхні дітки у
надійних руках і тепер є більше вільного часу, але коли
ми тільки відкрили садок, то
батьки стояли під під’їздом і
плакали, - пригадує Оля Гордієнко. – Сварилася навіть з
ними, пояснювала, що діти
відчувають ваші переживання, тому теж можуть нервувати, капризувати й плакати.

У садочку працюють за різноманітними
програмами.
Це й оксфордські «Дивись і
вчись», і методики Домана та
Монтесоррі, пропонують багато занять на розвиток сенсорної моторики, що теж не характерно для державних закладів. Тому, коли вихованці згодом ідуть у звичайний
садок чи школу, то їм легше
адаптуватися.
- Завдяки державній підтримці та спонсорській допомозі небайдужих людей садочок забезпечений фінансово, повністю обладнаний,
тому дітки із синдромом Дауна тут навчаються та харчуються безкоштовно, - продовжує Оля. – Вони під наглядом
із 9 ранку і до 17 по обіді. Разом із вихователями гуляють
на свіжому повітрі, граються
на дитячому майданчику. Є й
сонна година. Дозволяємо нашим вихованцям довше поспати, аби після хорошого відпочинку їм легше працювалось.
Садочок можуть відвідувати й звичайні діти, але для них
навчання уже буде платним.
Коли у 2004 році Оля Гордієнко тільки започатковувала організацію, то дуже хотіла,
аби «сонячні» дітки навчалися
у звичайних садочках та школах, як це практикують в усьо-

КОРОТКО: щороку в Україні народжується
близько 450 дітей із синдромом Дауна. Для них
характерна особлива зовнішність – пласке обличчя,
косий розріз і підняті куточки очей. І ще одна зайва 21
хромосома. Таких дітей часто називають «сонячними»,
адже вони багато посміхаються.
Тернопільська обласна громадська організація
«Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «БебіКо» –
це неприбуткова юридична особа, створена 16 вересня
2010 року.
Програма організації спрямована на вирішення
проблеми інтеграції та соціалізації дітей та молоді з
синдромом Дауна. На сьогодні на обліку організації понад півсотні дітей із синдромом Дауна.
Адреса: «Центр «БебіКо», вул. Федьковича 14/2,
м.Тернопіль, 46008, Україна.
Телефони: +38 067 75 58 968, +38 097 906 10 99
му світі. Але, на жаль, у нас не
готова ані система освіти, ані
вихователі та вчителі.
- У садочках і школах величезна кількість дітей у групах
і класах, тому навіть звичайним діткам важко психологічно призвичаїтись, а що казати про нетипових, якщо їм потрібно більше часу на адаптацію, - підкреслює Оля. – Треба
виходити з того, де буде добре
дитині. Завжди наголошую
на тому, що наша організація
спрямована на дітей, ми піклуємося про дітей, аби середовище було сприятливим для них,
а не для мами, тата, вихователя чи вчителя.
Часто виникають ситуації,
коли нетипові діти ідуть у звичайні навчальні заклади і не

справляються. А це тому, пояснює Оля, що треба готуватися, ретельно добирати зошити, ручки, лінійки різної форми, робити підказки. І коли
батьки до цього розумно підходять, а вчителі та вихователі дозволяють це реалізувати, а не підганяють усіх під
один шаблон, тоді буде успішна дитина. Треба пам’ятати,
що будь-яка стресова ситуація може викликати у дитини
замкнутість і потім буде дуже
важко віднайти контакт і налагодити діалог. Важливо й те,
щоб батьки не виявляли гіперопіки, адже це теж шкодить
дітям, бо інакше навіть дрібниця може викликати тільки
негативні емоції. Дайте можливість своїм чадам зїхати з

гірки лицем уперед, а чи дозвольте їм на неї видряпатись
не по драбинці.
Сьогодні багато говорять
про інклюзію, про навчання нетипових діток у звичайних дошкільних та навчальних закладах, але як це відбуватиметься на практиці, покаже час. Проте керівникам і садочків, і шкіл варто знати, що
відтепер заклад може отримати додаткове фінансування,
якщо у ньому навчатимуться
нетипові вихованці. Та чи стане це хорошим стимулом і чи
насправді наше суспільство
поступово позбудеться багатьох стереотипів, які заважають прийняти інакшість?
Катерина НОВІЦЬКА.

Наш ДЕНЬ

Новини
Україна
Депутати шикують за рахунок
народних грошей

Депутати-мільйонери беруть гроші у держави без будь-яких проблем.
На житло та проїзд із бюджету щомісяця йде понад 2,5 мільйонів гривень. Також їм виплачують ще й матеріальну допомогу, повідомляє телеканал «24». 32,5
мільйонів - таку суму компенсувала держава нардепам за оренду житла або готельного номера. Загалом, 176 депутатів виявилися безхатьками. Але на роботу з орендованого житла ще треба чимось добратись, тому народним обранцям компенсували вартість проїзду у
розмірі 9,5 мільйонів гривень. Наприклад, компенсацію за проїзд отримав
В’ячеслав Богуслаєв із «Волі Народу»,
який задекларував 1,1 мільярда гривень доходів. У середньому 245 депутатів отримали по 38170 тисяч. На закордонні відрядження 93 нардепів отримали ще 8 мільйонів.

Пільговикам даватимуть кошти
на проїзд

ко, деякі парламентарі ходять у Раду зі
зброєю. Про це повідомляє «Українська
правда». Кононенко не відповів на запитання, чи має він зброю, але сказав,
що проти зброї у ВР. «На жаль, не один,
не два і не три депутати ходять у парламент зі зброєю», - сказав нардеп. І додав, що вважає це не правильним, бо
зброя у парламенті становить небезпеку нардепам, особливо у гострих дискусіях. Кононенко зазначив, що він і «БПП»
виступають за посилення заходів безпеки у Раді.

Паперові 1, 2, 5 і 10 гривень
замінять монетами

Нацбанк планує поступово замінити
банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень
монетами відповідних номіналів. За інформацією регулятора, українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами, поки монети поступово не замінять банкноти в
обігу. НБУ нагадав: оновлення нацвалюти є плановим.

Уряд готовий розірвати
економічні угоди з Росією

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з Російською Федерацією. Про це він повідомив у Twitter.
«Росія має платити високу ціну за агресію проти України», - сказав Гройсман.

Ось така медична реформа…

Кабмін запроваджує монетизацію
пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Рішення ухвалено 14 березня. Розмір щомісячної виплати готівкою затверджують обласні держадміністрації.
Суму визначать множенням середньої
вартості проїзду в громадському транспорті на 30 поїздок, інформує пресслужба Уряду. Постанова набуває чинності протягом двох місяців після ухвалення. Особи, які користуються декількома пільгами одразу, отримуватимуть
готівкою найбільшу з них. Для тих, хто
має право на пільги з оплати проїзду на
міжміських маршрутах, розмір виплат
збільшать на 20 відсотків. Для осіб з інвалідністю 1 і 2 груп та дітей з інвалідністю, які навчаються у вишах, закладах
загальної середньої та професійної освіти, розмір виплати подвоюється.

Більшість компаній,
які орендують нашу
землю - іноземні

Близько 70 відсотків компаній, які
орендують українську землю - іноземні,
заявив на телеканалі ZIK народний депутат від «БПП» Олексій Мушак. Він зазначив, що державі необхідно створити
відкритий ринок землі, адже це дозволить селянам вигідно продавати свої
землі. Щодо можливої заборони продажу української землі іноземцям, нардеп
звернув увагу на те, що іноземці вже користуються українським чорноземом.
Бенефеціарами компаній є швейцарці,
люксембуржці тощо.

Перелякані «слуги народу»
ходять у Раду зі зброєю

Із 2005 року існує постанова, яка забороняє проносити до Верховної Ради
зброю та інші небезпечні предмети й
зобов’язує здавати їх охороні. Але механізму для виконання цієї постанови немає. Тож, як заявив нардеп від фракції
«Блок Петра Порошенка» Ігор Кононен-

Торік хворіли 81 відсоток українців,
свідчать дані опитування домогосподарств, проведеного Держстатом. За медичною допомогою зверталися 79 відсотків респондентів. Серед осіб, які перебували на стаціонарному лікуванні,
93 відсотки брали з собою до лікарні медикаменти, 78 відсотків - їжу, 64 відсотки - постільну білизну. Частка хворих,
які не брали нічого з вищезгаданого,
склала всього чотири відсотки.

Чого люди не знають
про афери українських банків?

Голова представництва Світового
банку в Білорусі, Молдові та Україні Сату
Кахконен розповіла в інтерв’ю «Новому часу» про шахрайські схеми українських банків. «Звичайні люди, можливо,
не усвідомлюють наскільки було поширене шахрайство у банківському секторі. Були ті, хто збирав депозити у людей
і клав ці гроші собі в кишеню або видавав у вигляді кредитів власним компаніям та пов’язаним особам. Значна частина грошей осіла на Кіпрі і в офшорах»,
- сказала вона. Крім того, в банківському секторі дуже високий рівень непрацюючих кредитів. «Частка поганих кредитів в Україні становить більше половини від загального портфелю. Це призводить до того, що банки не підвищують своїх кредитних ставок, оскільки
ризики неповернення великі», - наголосила Кахконен.
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Світ
Поляки стали гірше ставитись
майже до всіх націй

У Польщі кількість людей, які відчувають антипатію до українців, суттєво перевищує тих, хто симпатизує
східним сусідам. Про це свідчать дані
польського Центру дослідження громадської думки, повідомляє «Gazeta
Prawna». Кожен четвертий поляк позитивно ставиться до українців (24 відсотки), тоді як антипатію відчувають 40
відсотків опитаних. Ставлення до українців, а також до німців погіршилось
суттєво і нині є найменш сприятливим
за останні десять років. Автори дослідження стверджують: ставлення поляків погіршилося практично до всіх націй, яких внесли в опитування. Найбільше поляків симпатизують чехам, італійцям, американцям, британцям, словакам, угорцям. Найменше - росіянам, ромам, арабам. Ставлення до інших народів пов’язане з рівнем освіти і місцем
проживання. Більш освічені респонденти висловлювали симпатію іншим народам. Жителі більших міст також частіше із симпатією ставилися до інших
народів.

Чеченські банди Кадирова
загрожують Німеччині

Чеченські бандити, пов’язані з прокремлівським лідером Чечні Рамзаном
Кадировим, відіграють все вагомішу
роль у світі організованої злочинності в Німеччині. Про це заявив глава Федерального відомства кримінальної поліції Міхаель Нагель. В інтерв’ю газеті
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» він зазначив, що «члени чеченських банд перестали відігравати роль «солдатів» інших злочинних організацій, а взяли під
контроль цілі області гангстерської діяльності, у тому числі незаконний обіг
наркотиків, грабежі, крадіжки і підробки». На думку експертів, зміцнення позицій чеченської мафії Кадирова є результатом «ставки на послідовне посилення ескалації насильства». Доходи від незаконної діяльності чеченські
банди інвестують в юридичні фірми, зокрема охоронні компанії. Нових членів
набирають у спортивних організаціях.

У Канаді кішка дарує своїй
господині квіти

Бізнес частіше скаржиться
на корупцію

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розповів, що торік збільшилася кількість
заяв про корупційні правопорушення
від представників бізнесу, повідомляє
прес-служба НАБУ. «Це викликано тим,
що НАБУ показало себе як справді незалежний антикорупційний орган, для
якого немає недоторканних. Однак є
причина, чому похвалитися повною довірою бізнесу не можемо - це проблема
розгляду справ у судах», - сказав Ситник.
- Хоча правоохоронні органи і зробили
все від них залежне, суд не має можливості зосередитися на розгляді справи.
Тому особа, яка обґрунтовано підозрюється детективами, залишається на волі
й має всі важелі, щоб продовжувати тиснути на бізнес».

У Канаді живе товста кішка, яка дарує квіти своїй господині. Своєю улюбленицею Еллі Хемілтон похвалилася
у Twitter. За її словами, навесні і влітку кішка виходить у двір, вичікує, поки
з куща на землю впаде квітка, дбайливо підбирає її і приносить господині.
Жінка вважає, що таким чином тварина
компенсує свою нездатність ловити мишей і птахів.

Молдаванам
знизили ціну на газ

У Молдові ціни на природний газ
для населення знижені на 20 відсотків,
повідомляє «Укрінформ». Згідно з рішенням нацагентства з регулювання
в енергетиці, вартість знизили з 1 січня цього року. Споживачам, які заплати-
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ли за використаний газ за старими цінами, повернуть частину грошей. Отже,
середня ціна газу для населення коливатиметься від $235 (6,193 тисячі гривень за курсом НБУ) до $280 доларів
(7,379 тисяч гривень за курсом НБУ) за
тисячу кубічних метрів, залежно від обсягів споживання. Таке рішення аргументували зниженням середньорічної
ціни на придбане паливо та зміцненням
молдавської нацвалюти. В Україні ціна
на газ для населення складає 6,958 тисяч гривень за тисячу кубів. Однак МВФ
продовжує наполягати, що ціни повинні бути ринковими, тобто вищими.

Росіян складно переконати
обрати іншого президента

Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним рухатися вперед не
може. Утім, громадяни неготові віддати
свій голос за якогось іншого кандидата. Про це в ефірі одного з телеканалів
сказала колишній прес-секретар Григорія Явлінського (партія «Яблуко») Євгенія Ділендорф. Вибори були недемократичними і, очевидно, що не обрати
Путіна не вийшло б, зазначила Ділендорф. І наголосила на тому, що більшість росіян закриті й бояться голосувати за когось іншого, крім Путіна. «На
жаль, більшість підтримує Путіна. Це
біда, бо рухатися вперед з ним ми не
можемо. Водночас, люди бояться змін,
їх неможливо переконати до чогось іншого», - додала експерт.

Трамп хоче смертної кари
для наркоторговців

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір домогтися
страти для наркоторговців. Про це повідомляє «Громадське», посилаючись
на видання «Politico». Йдеться про застосування смертної кари у рамках
чинного законодавства до тих, хто постачає наркотики, пояснив глава президентської ради з внутрішньої політики
Ендрю Бремберг. У Білому домі розглядався і варіант страти для розповсюджувачів наркотиків. Відповідний законопроект є в розпорядженні згаданого
видання. Проте від цього варіанту було
вирішено відмовитися. Окрім смертної кари, Трамп також планує протягом
трьох років на третину скоротити виписку рецептів на лікарські препарати,
що містять опіоїди.

У центрі Європи назріває
збройний конфлікт

Боснія і Герцеговина - невелика країна на південному сході Європи після кривавої війни у 1990-х роках може
знову зіткнутись зі збройним конфліктом, пише «Newsweek». У новому звіті
дослідницького центру «Foreign Policy
Research Institute» йдеться про значне
нарощування збройних сил в Боснії і
Герцеговині. А російський президент
Путін підтримує етнічних сербських сепаратистів. І це може спричинити конфлікт у центрі Європи, схожий на той,
який стався в Україні. Нарощування
збройних сил відбувається в Республіці Сербській, автономному регіоні Боснії і Герцеговини, де більшість населення - серби. Місцева поліція та інші посадовці з безпеки проходять російське
військове навчання, накопичують військове устаткування і скидаються на
добре навчених та озброєних військових. «Для Москви Республіка Сербська
є дуже зручним фактором, який вони
можуть використовувати для дестабілізації Європи, коли захочуть», - зазначив Майкл Карпентер,
екс-високопосадовець
Пентагону.

Ольга
ЧОРНА.
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Т
Сімейне

гніздечко
Щасливі миті - це коли життя здається
чудовим. Коли поруч гарні люди. Коли
на обличчі світиться усмішка. Коли про
недоречний весняний сніг думаєш: це
вже останній жарт зими. Коли пустунберезень дихає холодом, а ти робиш
тепле фото на згадку…
На фото Івана ПШОНЯКА: працівники
Гусятинської РДА - Інна Семенишина,
Віра Дідух, Інна Сирник та Роман Сагайдак.

На життєвих перехрестях

«Ти – радість в моїй
одинокій журбі…»
Т

ак він назвав ту, яку
зустрів у важкий
період свого життя.
Вона, наче світло, прорізала
тьму, яка запеленала
його душу тугими
мереживами смутку,
болю і розчарування. Тоді
для нього дні ставали
безкінечними ночами.
Бездонна тьма заступала
заплакані очі. Кажуть, що
чоловіки не плачуть, а
він плакав від безвиході,
бо залишився наодинці із
журбою і самотністю.

…Артем був гарною дитиною
у своїх батьків, єдиним сином.
Його любили, але змалку привчали до праці, вчили поваги до старших. Артем завжди слухав своїх
рідних, тому виріс добрим, працьовитим. Любив художні книги,
тому й вибрав собі «міську» професію – став журналістом. Поїздки, відрядження, зустрічі з різними людьми, цікавість до всього
оточуючого лягали на папір. Вибирав найрізноманітніші теми,
які хвилювали дописувачів і читачів. Жив у гуртожитку, а коли
одружився з Нелею, перейшов у
її однокімнатку, подаровану їй
бабусею за заповітом. Місця для
двох вистачало. Неля працювала
у дитсадку вихователькою, часто
приїжджала у село до Артемових
батьків, допомагала по господарству, ще й, звичайно, набирала повні сумки овочів та фруктів із собою у місто. «Домашнє таки смачніше і екологічно чистіше», - любив повторювати Артем…
Коли народилася донечка, назвали Вікторією, «перемогою над
злом», як любив повторювати

батько. Маленька радувала першими кроками і словами. «Це –
моя найвища матерія», - жартував до Нелі, брав на руки Віту і
підкидав високо вгору. «Рости велика і здорова всім нам на втіху»,
- милувався Артем своєю кровинкою.
А вона й справді росла красунею: кучеряве волоссячко, голубенькі оченята, як волошки у
житі. Коли підросла, Неля водила її з собою у садочок. Там і виявилися її здібності. Любила Віта
музику, спів, сцену. Тому й почала змалечку виступати у різних гуртках, брати участь у конкурсах. «Хочу стати співачкою»,
- казала. Артем не міг натішитися
своєю «артисткою».
Але чому так буває? Коли людина чогось досягає у житті і,
здається, щастю немає меж, за
спиною стоїть горе – і сміється з
того щастя. Чекає моменту, щоб
вхопити його в свої пазурі і забрати. Після однієї творчої поїздки, у
якій з Вітою була й мати, трапилася страшна аварія – загинули
обидві…
«Ні, це – жарт! Це – брехня!» - несамовито кричав Артем
у слухавку, коли йому сповістили про нещастя. Він ходив сам не
свій, зчорнів, як земля. «Хто я тепер без вас? Для чого мені таке
життя?» - не тямив, який сьогодні день, число. Він нічого не
пам’ятав, робота падала з рук, болючі нерви підкошували, виснажували весь організм.
Незадовго після такого горя
відійшов у засвіти Артемів батько.
А мати тільки повторювала: «Тримайся, сину. Ти повинен жити,
пам’ятаючи про них, ходити на їх
могилки, приносити квіти». Див-

лячись, як тужить і побивається
її син за рідними, ще й підбадьорювала, як могла: «Може, сину,
Бог тобі ще подарує долю в майбутньому». А серце материнське
страждало, тож через деякий час
бідолашна пішла за батьком…
Артема покидали сили.
«Скільки втрат для однієї людини! Це забагато і неможливо! Я
не зможу втриматись на плаву»,
- писав у своєму журналістському
блокноті. Але Бог, даючи людині
терпіння, дає їй і сили…
Колеги по роботі відправили
Артема в пансіонат на лікування. Він сидів окремо на лавці і думав. «Так можна і з глузду з’їхати,
а там – прірва безкінечна», - починав сам себе настроювати на щось
позитивне. І тут – ця жінка… Підійшла якось стомлено, привіталася невпевнено, сіла майже поряд
і відкрила блокнот. Взявши ручку, почала щось швидко писати.
Напевне, хотіла занотувати те, що
надумала, аби потім не забути.
Стало цікаво. Артем не втримався: «Ви письменник, пані? Вибачте за дивне запитання». «Чому –
дивне? Ви майже вгадали. Це - моє
найцінніше хобі. Я люблю писати
про все на світі: про горе і про радість, про кохання і самотність.
Адже у кожної людини є щось
своє: гірке, як полин, і солодке, як
мед», - відповіла незнайомка.
«А я – журналіст, щоправда,
в минулому був ним», - зажурено повідомив жінці-літератору.
«Справді? – задоволено усміхнулася вона. – Оце так знайомство!
Люблю творчих людей».
Артем слухав її мову, таку співучу, таку милу. Вона говорила,
немов співала якусь пісню про
щось бажане, потаємне і загад-

кове. Вона видалась йому людиною, яка не має у житті жодних
перешкод, на відміну від нього.
«Ви – щаслива людина?» - запитав стиха. «Так, я щаслива. Наперекір усьому - щаслива». І раптом жінка заплакала. Артем знітився, ніби відчуваючи провину,
що образив її недоречним словом: «Вибачте, коли я щось не те
сказав».
«Я мушу жити далі після того
всього, що дає мені Бог», - і вона
розповіла йому, яке нещастя спіткало її матір, а потім - чоловіка.
Що вона тепер самотня, як билина в полі. Але у неї є віра в Бога,
є наснага і вона творить, щоб
знайти хоча б маленькі радощі у
житті. «Я чекаю, що завтра знову
настане світлий день», - вона ніби
усміхнулася крізь сльози.
Так, вони – люди схожої долі.
І коли Інна почула Артемову розповідь про особисте життя, то ще
більше почала шукати з ним зустрічей. Ні, не для розваг, яких
шукають жінки на відпочинку, а
для любові такої, яка дає людям
силу витримати найважчі життєві обставини.
«Життєдайну любов я тобі
подарую!», - писала вона у блокноті, а він писав у відповідь: «Ти
– радість в моїй одинокій журбі. Ти – зірка моя, що пітьму освітила». Ось так і розпочався їхній
поетично-життєвий роман. Він
вселяє оптимізм, впевненість у
завтрашньому дні.
Ні, Артем не забув Нелю і
свою донечку. Але він зрозумів, що життя триває далі. З Інною йому було надійно і спокійно. Може, це – його доля, як пророкувала мати. Він боровся сам з
собою, коли, нарешті, наважився
сказати про свої почуття.
Після лікування Інна з Артемом побралися. Вона дійсно стала для свого чоловіка великою
радістю. Так і оберігають одне одного люди поетичного слова своєю добротою, вмінням зрозуміти
і підтримати у будь-яку тривожну хвилину.
І хочеться вірити, що їхнє
життя буде світлим. І щасливим.
Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка Заліщицького району.

оді, багато років
тому, як і сьогодні,
березень теж не
тішив теплом. Ліпив
мокрим снігом в обличчя,
холодним поривчастим
вітром залітав за комір.
Тому я дуже здивувалася,
побачивши на вулиці
хвору маму моєї подруги
Галини.

Франя Іванівна Трендовацька усміхнулася мені своїми блакитними волошками-очима і на
моє запитання: «Куди йдете так
рано у таку негоду?» відповіла, що поспішає до святого храму. До сповіді. А ще – щоб подати на Службу Божу за здоров’я
родини.
Здавалося б, нічого особливого у цьому немає. Та на клаптику паперу, де було написано імена рідних, я запримітила
також ім’я її колишнього зятя
і його матері, з котрими у неї
давно були розірвані родинні

Упевненість
У

маленькому
будиночку на березі
ріки Тибр жив дуже
добрий чоловік на ім’я
Ромолетто. Якось він
помітив, що крізь двері
в його дім просочується
вода. Ситуація була дуже
небезпечною.

Ще більше він перелякався, коли почув, як по радіо безперестанку повторювали повідомлення: «Усі мешканці прибережних будинків мусять негайно
залишити свої домівки. Ріка буде
виливатися щораз більше».
Ромолетто був дуже побожним чоловіком і поклав надію на
Господа. Він упав на коліна і почав молитися:
– Господи, спаси мене!
Раптом чоловік почув голос
згори: «Не бійся, Ромолетто! Я
пам’ятаю про тебе!» – це був голос Господа Бога.
Ромолетто встав і почав виконувати свою звичайну роботу,
ніби й нічого особливого не діялося. Близько одинадцятої години вода вже сягала йому колін,
тож Ромолетто змушений був
піднятися на другий поверх. Він
помітив рятувальників, які пропливали човном повз його дім.
Вони почали гукати йому:
– Рятуйся разом з нами! Залишатися тут небезпечно!
– Ні. Я маю захист згори, – відповів Ромолетто, вказуючи пальцем на небо.
Пополудні вода почала заливати ліжко, і Ромолетто був змушений відступати на горище. Неподалік пропливав ще один рятувальний баркас і знову хтось
загукав:
– Не зволікай! Вода прибуває!
Ромолетто і цього разу демонстративно відрік:
– У мене свій покровитель.
Чверть на шосту вода вже до-

Притча
ходила до ринви, тож Ромолетто
видряпався на дах. І знову поруч
пропливала на плоті рятувальна
служба Червоного Хреста, підбираючи останніх, які ще залишалися в небезпеці. Але й тепер рятувальники марно зверталися до
Ромолетто. Він учепився свого
комина, як реп’ях собачого хвоста, і відповідав:
– Мені допомога не потрібна.
Я маю на кого розраховувати.
А вода все піднімалася… Через якийсь час Ромолетто потонув. Коли він опинився в Раю,
його аж трясло від обурення. Чоловік приступив до Божого престолу і спитав:
– Хіба Ти не обіцяв, що подбаєш про мене?
Господь ласкаво поглянув на
Ромолетто:
– Я тричі посилав тобі рятувальників!
Один чоловік був справжнім
невдахою – життя тільки те й робило, що било його. Але він не
переставав молитися: «Господи, зроби так, щоб я виграв у лотерею». Його справи і далі погіршувалися, але він не переставав
просити: «Господи, поможи мені,
зроби, щоб я виграв у лотерею!»
Якось серед ночі його розбудив знервований голос Господа
Бога: «Ти також мусиш Мені помогти. Купи хоча б один лотерейний квиток!
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стосунки. Це мене дуже збентежило. «Як так?» - спитала.
Франя Іванівна легенько
притулила мене до себе. «Дитино моя, ніколи не пам’ятай зла і
тоді тобі буде легше жити», - мовила лагідно. А потім, пильнопильно глянувши мені у вічі,
сумно додала: «А мені – помирати».
Я тоді ще не знала, що у Франі Іванівни виявили онкологічне захворювання і вона знала про свою біду. Крадькома від
рідних готувала собі клунок із
речами на смерть. Серед них і
знайшла її єдина донька Галина
мамин щоденник, який Франя
Іванівна вела усе своє життя…
Одного весняного дня, незадовго після смерті матері, завітала Галина до мене. У її сумних
очах, обрамлених густими віями, ще не висохли сльози. «Ось,
прочитай, - поклала на стіл пожовклий зошит. - Усе життя
мама розмовляла з цим зошитом, а я нічого про це не знала».
Відчуваю, як незримі лещата усе сильніше і сильніше стискають моє серце, в яке вмить закрався сумнів: чи маю право я,
стороння людина, розгорнути
сторінки цього зошита, вникати у чиєсь життя, знати чужі таємниці?
Ніби вгадавши мої думки,
Галя сказала: «Прошу, прочитай. Не сумнівайся – мама була
б навіть рада, адже ти знаєш, що
вона любила тебе, як дочку».
Кілька вечорів я допізна просиділа над щоденником
пані Франі. І з кожним наступним рядком, ніби пірнала уявою у її босоноге дитинство.
Батько Франі був ковалем. Зоставивши дружину з малими дітьми, пішов на фронт і не повернувся. Мати за ним дуже тужила. А коли довідувалася, що
хтось таки повертався з війни,
збирала Франю і сина Михайлика та виходила з ними на дорогу виглядати батька. Виглядали
до ночі, до болю, до ранньої маминої смерті – Франі було дванадцять, коли зосталася круглою сиротою.
Спочатку сиріт прихистили
сусіди, а згодом пішла Франя у
найми. Виконувала важку роботу, та ніхто не жалів дівчинку.
Дуже голодувала і навіть у люті
морози спала у сіні на горищі. І
якщо голод та холод бідолашна
терпіла, як могла, то приниження та несправедливість – не зуміла і однієї ночі втекла з наймів.

Забрала Михайлика, який
жив у чужих людей, і повернулася до пустої хати. Дістала з-за
пазухи три захололі картоплини та окраєць черствого чорного хліба. Тим і пообідали з братиком. Із настанням сутінків
Михайлик розплакався, бо дуже
боявся темряви, а в хаті не було
каганця. Франя присіла з ним
на порозі, вдивляючись у зоряне небо, доки братик не заснув.
Щодня просив він одного – їсти.
Чим могла зарадити йому сестра, коли у самої від голоду
крутилася голівка? Якось сусідка принесла їм слоїчок варення, а Михайлик не признався сестричці, яка в цей час збирала
на обід кропиву та лободу, і з’їв
варення сам. І дуже захворів. Сусіди лікували бідолаху чорницями і соком подорожника.
Їсти… Дуже хотілося їсти.
Франі здавалося, що вона ніколи
не наїсться досита. Про це згадувала вона у щоденнику вже через роки, коли працювала в кондитерському цеху, де пахло тістечками, медяниками і калачами. Такими теплими, рум’яними
і пахучими, як у снах її голодного і холодного дитинства.
Франя Іванівна Трендовацька дуже любила життя і, хоча
була простою жінкою, вміла
жити красиво. Красиво - не у
розкошах і багатстві, а правдиво, без фальші і лукавства, з вірою в Бога, охайно, чисто, гідно.
Чи то працювала вона санітаркою в лікарні, чи прибиральницею у військкоматі, у кондитерському цеху – скрізь її спритні
руки вміли робити якийсь особливо теплий затишок. Вміла
радіти кожній пташці, травинці, чудово вишивала, шила, пекла і завжди спішила жити для
когось. Для себе - ще встигну,
казала.
Бути комусь потрібною –
суть її життя. У важкі економічні роки, щоб якось вижити, єдина донька Франі Іванівни – Галя працювала у Польщі,
зоставивши на матір своїх доньок – Любочку і Надійку. Пані
Франя заміняла їм маму, вчила
працьовитості, мудрості, доброти, залучала до кухні, шиття,
в’язання. «Жінка повинна вміти
все», - казала.
Уже важкохворою жінка боялася стати для рідних тягарем.
Як могла, приховувала свою
біду. Безсонними ночами, корчачись від болю, розсівала її рядочками на сторінках щоденника. Хвороба прогресувала і пані

Франя свідомо і сміливо готувалась до свого відходу: впорядкувала подвір’я, скрізь побілила, пофарбувала, склала в клунок необхідні речі. Вже, коли
згасали останні сили, призналася в біді доньці та онукам. Серце крається, коли читаєш такі
рядки: «Нині була у поліклініці. Рентген показав: вже немає
однієї легені. Отож, скоро настане мій кінець. Але я не плачу. Дякую Богу за кожен прожитий день і за те, що в мене щодня повна хата людей. Що й казати, я все таки – щаслива, бо
люди не забувають мене».
Вона і дверей вхідних не зачиняла, бо вірила: якщо двері не
замкнені, хтось таки прийде…
І взагалі, Франя Іванівна не
могла збагнути, як це – здорові
люди звикли зачинятись на замок, відокремившись від друзів, сусідів, родини? Втупляться у комп’ютер, забуваючи про
книжку, пісню, духовність. Де
поділися вечорниці для молоді? Спів під гітару у дворі? Дбаємо за ситий шлунок, дорогі меблі, коштовності і, натомість,
стаємо не багатшими, а, навпаки, бідніємо. Духовно. «А душа
– вічна, невмируща, і найперше слід дбати про неї, щоб там,
у далеких світах, вона була спокійною», - писала пані Франя в
останні дні свого життя.
Згасала спокійно. Без розпачу і страху. «Смерть – неминучий етап у житті кожного. Від
неї ще ніхто не відкупився», казала. Перед відходом просила
подякувати за матеріальну і моральну підтримку лікарям Любі
Богданівні і Михайлові Франковичу Свідерським, медсестрі
Лесі Кревській, усім подругам з
роботи, сусідам, родині.
Минуло десятиліття, як
Франя Іванівна відійшла у вічність. Та ще довго родитимуть
яблуні, посаджені нею, цвістиме бузок. А її щоденник на довгі
роки служитиме наукою доньці Галині, онукам і правнукам:
попри всі негаразди – любити життя! І дякувати Богові за
кожен прожитий день. Спасибі, Вам, Франю Іванівно, що Ви
були і є у моєму житті, бо Ви для
мене – жива! Коли мені важко, я
беру у руки Вашу світлину, згадую Вас, Вашу мудрість, сміливість, рішучість, уміння усміхатися, навіть будучи невиліковно хворою. І тоді на душі стає
мені легко і добре…
Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

Струни серця
* * *
Люблю, як небо торкається душі.
Люблю, як ранок усміхається мені.
Люблю, як в серці затишок, спокій.
Люблю, як пісня є в душі моїй.
Люблю сховатись у долонях мами.
Люблю згадати тих, хто вже не з нами.
Люблю слова лишати на папері,
Відкрити ближньому свої сердечні двері.
Люблю, як в полі ниви шелестять.
Люблю, як навесні струмки біжать.
Люблю, як небо завмира перед грозою,
І як сніжинки витанцьовують зимою.
Люблю свої прості розмови з Богом.
Люблю, як радість зустрічає за порогом.
Люблю, як світ від добрих справ сія.
І просто я люблю своє життя.
* * *
Моє «сьогодні» в Бога на долоні.
І моє «завтра» теж в Його руці.
Тож, коли смуток битиме у скроні,
Чи радість дня потоне у сльозі,
Я знаю Того, в кого моє «завтра»,
«Сьогодні» й «вчора» у міцній руці.
У Нього спокій, істина і правда,
З Ним я не лишуся на самоті.
І хоч не знаю, скільки ще для мене
Відміряно тих чорно-білих смуг,
Та знаю, Боже, дні всі мої в Тебе,
Спокої й радощі, і прикрощі недуг, Все пораховано й відміряно дня мене.
Ти знаєш, що для мене на добро.
Моє «сьогодні» й «завтра» лише в Тебе,
Тому мені журитися чого?!
Оксана ҐУДЗЬ.
* * *

Курйози весни

Байбак нам ранню провіщав весну.
Вже березень, та сніг все замітає.
Співає вітер пісеньку дивну.
Коли кінець негоді, хто те знає?
Тож чи нам вірити в прогнози байбака
І докоряти, що здурив, звірятку?
Природа в нього споконвік така:
Пригріє сонце, забувай про сплячку!
Тож він вилазить радо із нори.
«Зимі кінець!» – не раз і сам гадає.
Але втішається теплом він до пори,
Бо і весна курйози викидає.
То радує теплом погожих днів,
То раптом сніг, мов на початку грудня,
Несеться шал морозів і вітрів:
Така собі, немов зимова студня.
Тоді підводить не один прогноз.
Не знаєш, доки теплих днів чекати.
Кружляє сніг. Не втишиться мороз.
І не спішить весна до хати…

До рідного дому
Летіли лелеки з чужини додому.
Захотілось сісти вожаку старому.
Глянув він на землю, там вітри гуляли,
А у чистім полі ще сніги лежали.
Посмутнів лелека. Заболіли крила.
Вже летіти далі не знайшлося сили.
До землі понісся він востаннє з болем.
Там, під ним, унизу, вітер нісся полем…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ,
м. Хоростків.
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Єврокубки: далі без українських клубів
Перед початком повторного матчу 1/8 Ліги чемпіонів між італійською «Ромою»
та донецьким «Шахтарем більшість експертів була одностайна: якщо «гірники» не пропустять м’яч у стартові 20 хвилин,
наполовину забезпечать собі позитивний результат, адже в Україні вони зуміли вирвати перемогу у римлян з рахунком 2:1. Та
сталося по-іншому. Єдиний гол
«Роми» на початку другого тайму вирішив долю гри і протистояння в цілому - він вивів італійську команду у чвертьфінал ЛЧ.
Результати жеребкування
1/4 Ліги чемпіонів: Барселона –
Рома; Севілья – Баварія; Ювентус – Реал Мадрид; Ліверпуль
– Манчестер Сіті. Перші поєдинки пройдуть 3 та 4 квітня, матчівідповіді – 10 та 11 квітня.

У другому – домашньому поєдинку проти італійського
«Лаціо» фатальним для «Динамо» став перший тайм, в якому гості були кращими як за
рахунком, так і за грою. Здавалося, динамівцям потрібний перепочинок, і після перерви все
налагодиться. І справді, другий
тайм наші почали активніше,
сміливіше. Та й моменти почали
виникати. Та, якщо у Римі кияни

витиснули максимум із мінімуму
і добилися результативної нічиєї
2:2, то у себе вдома їм явно бракнуло майстерності забити бодай
один гол. Натомість гості довели
справу до логічного завершення
і рахунок 0:2 на їх користь вивів
«Лаціо» у чвертьфінал турніру.
Так Україна втратила останнього представника в Єврокубках.
Перші матчі 1/4 фіналу ЛЄ
відбудуться 5-го квітня, матчі-

відповіді - 12-го квітня. Між собою зустрінуться: Лаціо - РБ
Зальцбург; Атлетіко – Спортінг; Арсенал – ЦСКА; РБ Лейпциг – Марсель.

А тепер про те, хто і скільки заробив за виступи у Лізі
чемпіонів і Лізі Європи. Левова частка всіх зароблених коштів
припала на «Шахтар», який заробив 24,7 мільйонів євро.
На другому місці серед українських клубів - київське «Динамо» - 6,01 млн. євро.
Луганська «Зоря» заробила
3,32 млн. євро, «Олександрія»
- 480 тисяч, «Олімпік» - 235 тисяч євро. Разом українські клуби заробили майже 35 мільйонів євро.

Маємо ще одного чемпіона світу.
Поки що - тимчасового

Український напівважковаговик Олександр
Гвоздик одноголосним рішенням суддів переміг
француза Мехді Амара і став тимчасовим чемпіоном
світу за версією WBC. Вперше наш боксер пройшов
всі 12 раундів у своїй професійній кар’єрі. Бій проходив на легендарній арені Madison Square Garden в
Нью-Йорку.
Тепер Олександр став обов’язковим суперником чемпіона за версією WBC. Поки цим поясом володіє Адоніс Стівенсон, проте 19 травня в Монреалі він буде боксувати з претендентом на титул Баду

Джеком.
Олександр Гвоздик зачекався великих перемог.
Минулого року українець впритул підійшов до чемпіонського бою. Спочатку 8 квітня у третьому раунді нокаутував небезпечного кубинця Юнієскі Гонсалеса. Зробив це він в унікальному вечорі боксу у американському місті Оксон-Гілл, де одночасно виступили одразу три українських боксери. Тієї ночі також виграли Василь Ломаченко та Олександр Усик.
19 серпня у американському Лінкольні українець здобув ще одну переконливу перемогу, нокаутувавши у шостому раунді Крейга Бейкера зі США.
Очікувалося, що цей бій виведе Гвоздика на чемпіонський поєдинок проти лідера напівважкого дивізіону американця Андре Ворда. Але сталася несподіванка, яка сплутала Олександру усі плани. Ворд несподівано оголосив про завершення кар’єри, залишивши вакантними одразу три титули - IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBA (Всесвітньої
боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

ся на 63-у місці. Катерина Бондаренко поліпшила своє становище, піднялася на одну сходинку і стала 73-ю.
15-річна українська тенісистка Марта Костюк за вихід
до півфіналу турніру ITF у китайському Шеньчжені заробила 29 очок рейтингу. Це дозволило їй піднятися на 33 сходинки в рейтингу і наблизитися до
топ-150. Перша ракетка України
Еліна Світоліна зберегла за собою 4-й рядок у рейтингу WTA.
На одну позицію опустилася
Леся Цуренко, тепер вона 41-а.
Катерина Козлова також втратила одну сходинку і знаходить-

Результати останньої в сезоні жіночої біатлонної естафети в Холменколлені не надто втішні. Перемогли француженки, випередивши німкень. Бронзу забрали італійки.
Українки посіли 8-е місце завдяки Юлії Джимі, яка обігнала перед фінішем росіянок і білорусок (олімпійських чемпіонок-2018). У чоловічій естафеті збірна України не потрапила
в топ-10, фінішувавши 12-ю. Золото тут виграла команда Норвегії, срібна медаль - у Австрії, а
бронзу завоювала збірна Росії.
Окрім того, в гонці пересліду-

Спортивна арена

вання Юлія Джима посіла 5-ту
сходинку і потрапила на квіткову церемонію. Слід відзначити значний прогрес Анастасії Меркушиної, яка зуміла відіграти 23 позиції та фінішувала
36-ю. Перемогу ж здобула Дарья Домрачева з Білорусі.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг команд. Україна із 778 балами залишилась на
35 сходинці. Якщо враховувати
лише європейські команди, то
національна збірна перебуває
на 22 сходинці рейтингу. Перша десятка рейтингу виглядає
наступним чином: 1.Німеччина;
2.Бразилія; 3.Португалія; 4.Аргентина; 5.Бельгія; 6.Польща;
6.Іспанія; 8.Швейцарія; 9.Франція; 10.Чилі.

Параліміпада-2018:
як завжди,
прекрасно!

Минулої неділі президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс оголосив змагання закритими.
Вони тривали з 9 до 18 березня.
У медальному заліку Паралімпіади-2018 першою стала команда
США, у якої 13 золотих нагород і 36 в цілому.
Ігри у Пхьончхані стали для українських спортсменів шостими
за рахунком. З часів нашої першої зимової Паралімпіади в Нагано у
1998 році, українська збірна завоювала 112 медалей, 27 з яких – золоті. Найбільш успішною для наших паралімпійців були зимові Ігри у
Турині. Тоді Україна посіла третє місце в загальному медальному заліку, здобувши 7 золотих медалей, 7 срібних і 9 бронзових.
Цього року українську команду у Південній Кореї представили 30
спортсменів: 23 з них брали участь у змаганнях, ще 10 – їхні гайди,
люди, які допомагали стартувати і пересуватися трасою. Після завершення всіх змагань наша збірна розмістилася на шостому місці у медальному заліку, а Оксана Шишкова стала українською рекордсменкою за кількістю нагород. Приємно, що серед переможців є тернополянин Тарас Радь – наймолодший спортсмен у збірній України.
ВИСТУПИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ
Медалі
Всього Місце
1998 Нагано
3
2
4
9
14
2002 Солт-Лейк-Сіті 0
6
6
12
18
2006 Турин
7
9
9
25
3
2010 Ванкувер
5
8
6
19
5
2014 Сочі
5
9
11
25
4
2018 Пхенчхан
7
7
8
22
6
Наступні зимові Паралімпійські ігри відбудуться у 2022 році в Пекіні.
Відбулися матчі 24 туру
української Прем’єр-ліги. Ось їх
результати: Чорноморець – Сталь
– 0:1; Олімпік – Зірка – 0:1; Верес –
Зоря – 0:1; Олександрія – Карпати
– 1:1; Шахтар – Маріуполь – 3:0;

Динамо – Ворскла – 4:0. Кращим
гравцем туру визнано динамівця
Віктора Циганкова. У чемпіонаті
продовжують лідирувати Шахтар
та Динамо, які набрали відповідно 57 і 51 очко.
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Найвищої шани
заслуговують ті,
хто ризикує собою
заради інших
В області вп’яте вручили
орден «За спасіння життя»

Ц

еремонія відзначення
цьогорічних
номінантів відбулася
у Марійському духовному
центрі в Зарваниці.
Громадська нагорода
– орден «За спасіння
життя» - це данина
пам’яті видатного діяча в
галузі охорони здоров’я і
медичної освіти, лікаря та
науковця, багаторічного
ректора Тернопільського
медичного університету
професора Леоніда
Якимовича Ковальчука,
відомого в Україні і за
її межами хірурга, який
врятував не одне людське
життя.

Ця відзнака уже знайшла 30
своїх героїв. У попередні роки орденом «За спасіння життя» були
нагороджені медичні працівники, волонтери, працівники державної служби України з надзвичайних ситуацій, інші особи
- за мужність та героїзм, виявлені
при рятуванні життя людей капелани та священики, які морально,
психологічно і духовно підтримують військових, науковці – за систематичну працю та відкриття в
галузі медицини, що дало змогу
зберегти здоров’я українців.
Орден «За спасіння життя»
імені академіка Леоніда Ковальчука вручають двічі на рік — 15
березня та 1 жовтня — у дні вшанування його пам’яті. Тож і минулого четверга форум за участю номінантів нагороди розпочався у Тернополі, на Микулинецькому кладовищі, де архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор відслужив панахиду біля могили професора. Хвилюючі слова про батька,
якому цього дня виповнився б
71 рік, мовив його син, перший
проректор ТДМУ, доктор медичних наук, професор, член нагороджувальної ради ордену «За спасіння життя» Олександр Ковальчук. Після цього учасники форуму, номінанти попередніх років,
рідні і друзі поїхали до Зарваниці. Там, у соборі Зарваницької Божої Матері, за участю святих отців відбувся молебень до Пресвятої Богородиці. Опісля в урочистій атмосфері розпочався форум кавалерів ордену «За спасіння життя» імені академіка Леоніда Ковальчука, священиків, ка-

пеланів, медиків, гостей з різних
куточків України.
Їх усіх привітав архієпископ
Тернопільський і Кременецький
Нестор, декан Зарваницького деканату отець Володимир Топоровський, голова Тернопільської
обласної ради Віктор Овчарук,
голова громадської організації
«Орден за спасіння життя», старший військовий капелан, отець
В’ячеслав Кізілов.
Зі сльозами на очах отримували відзнаку рідні Андрія Трусова із Чорткова, який загинув, рятуючи дитину влітку минулого
року. Було відзначено і громадську організацію «Колиска життя» з Тернополя, яка надає кризову допомогу вагітним жінкам та
їх чоловікам, щоб запобігти абортам. Знайшла нагорода і жителя
Козівського району Володимира
Скибу, який врятував людину, котра топилася біля причалу Тернопільського ставу.
Серед цьогорічних номінантів
і Сергій Куршаков, засновник реабілітаційного центру «Допоможи
собі сам» з Дніпра. У травні 2014
року він добровольцем вступив
до лав батальйону «Кривбас»,
очолив один із підрозділів. Був
командиром, якого поважали усі
підлеглі військові, офіцери. Улітку цього ж року під час бою, прикриваючи своїм тілом побратимів від гранати, отримав чисельні
осколкові поранення. Його евакуювали до лікарні ім. Мечникова у Дніпрі, де Сергію й врятували життя. А потім було лікування
в ізраїльській лікарні та початок
реабілітації. Зіткнувшись із проблемою відсутності реабілітації
в Україні як такої, вирішив створити реабілітаційний центр, що
мав би надавати допомогу, у пер-

шу чергу, бійцям АТО, котрі отримали травми або захворювання
під час служби та членам їх родин. Сьогодні у створеному Сергієм центрі працює 20 фахівців. Тут
вже пролікували понад 1,5 тисячі осіб.
Оплесками присутні у залі зустріли Річарда Гарейчука з Торонто, родина якого – вихідці з
Чортківського району. Разом з
дружиною Ольгою пан Річард заснував громадську організацію
«Армія SOS Канада». Сам він неодноразово бував на Сході, у найгарячіших точках війни, куди доставляв українським бійцям необхідну допомогу. Пан Річард зауважив, що хоч Канада далеко, але українцям, які там мешкають, біль України дуже близький. Тому українська діаспора
усіляко намагається підтримати патріотичний дух тих, хто боронить Україну. А орден «За спасіння життя» імені академіка Леоніда Ковальчука – то відзнака
не тільки для родини Гарейчуків,
але й для їхніх однодумців там, у
Канаді.

Серед номінантів ордену –
доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки
України, завідувач кафедри хірургії № 1 Одеського національного
медичного університету Володимир Грубнік. Він – автор близько 600 наукових праць, 23 монографій, присвячених актуальним проблемам хірургії. Щорічно професор Грубнік виконує понад 1200-1500 оперативних втручань підвищеної складності, консультує понад 5000 пацієнтів.
– Я сміливо можу назвати академіка Леоніда Ковальчука батьком хірургів Західної України.
Це Людина з великої літери, великий хірург і геніальний організатор та дивовижний вчитель. Як свого часу сказав Цицерон, життя може бути коротким, але слава має бути вічною.
І це стосується Леоніда Ковальчука, медика-новатора, педагога,
науковця, його справді подвижницького життя заради України,
здоров’я і благополуччя тисяч
українців, – зауважив професор
Володимир Грубнік.

Народну відзнаку отримали і
представники ASAP Rescue (АСАП
РЕСКЮ) — громадської організації, що займається проведенням
рятувальних операцій та участі в
них під час катастроф, катаклізмів та небезпечних для людей ситуацій. В організації працює більше 200 волонтерів. Її засновник
та керівник ГО “ASAP RESCUE” і
благодійного фонду “АСАП ЕМС
ХОТТАБИЧ” Ілля Лисенко, “Хоттабич”. Начальник Штабу тактичної
медичної евакуації в зоні АТО —
Дмитро Козярський, “Дуглас”. Організацію задіяно для евакуації
та медичної допомоги постраждалим в АТО, а також для інших
гуманітарних завдань в ході проведення військових дій на Сході
України.
Також нагороду вручено представникам українського волонтерського медичного батальйону
«Госпітальєри», що бере участь
в російсько-українській війні на
Донбасі з 2014 року. Волонтери
з цього батальйону займаються
наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту. За час діяльності батальйону у
період російсько-української війни врятовано майже три тисячі
українських бійців.
На завершення форуму, який
супроводжувався концертною
програмою, кожному його учаснику було презентовано новий «Календарець українцянаціоналіста – 2018». На його сторінках – молитви, важливі події
в історії України, цікаві розповіді, інформація про цьогорічних
номінантів ордену «За спасіння
життя»…
Інна МАТУШ.
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Смачна сторінка

Щоб життя було

солодким!

Рецепти смачної випічки до Великодня
Торт «Ніжність»

ПОТРІБНО: для коржів: 2
яйця, 1 ст. л. меду (можна штучного), 0,5 скл. цукру, 1 ч. л. соди,
2 неповних скл. борошна. Крем:
2 скл. молока, 1,5 ст. л. борошна,
200 г масла, 0,5 скл. цукру. Помадка: 4 ст. л молока, 4 ст. л. цукру, 2-3 ст. л. какао, 100 г масла.
ПРИГОТУВАННЯ: для приготування коржів в алюмінієвій каструлі розтерти яйця, мед і цукор. На водяній бані довести до
кипіння, постійно помішуючи.
Зняти з вогню, додати соду, знову поставити на слабий вогонь.
Помішувати, поки не зашумить
біла піна. Зняти з вогню, додати борошно, вимішати і накрити кришкою (щоб було тепле і не
засихало). Брати тісто мокрою
ложкою (1 ст. л.), розкачуємо тонко (як налисники), постійно підсипаючи борошно. Вирізати круг,
покласти на низ тортівниці, наколоти виделкою і ???пекти при
1=200° з одного боку (поки не набуде коричневого кольору). Має
вийти приблизно 8-10 коржів.
Для приготування крему молоко заварити з борошном на
слабому вогні (помішуючи). Охолодити. Масло збити з цукром.
Туди додати охолоджене молоко
з борошном (порціями), добре перемішати. Добре до маси додати
трохи лікеру чи коньяку. Коржі та
краї торта перемастити кремом. А
ще можна всі коржі, крім нижнього і верхнього, змочити з одного боку гарячою кавою і мокрим
скласти вниз, а зверху змащувати
кремом. Краї торта обсипати подрібненим коржем. Верхній корж
полити теплою помадкою.
???Для приготування помадки
цукор, молоко, какао і варити на
слабому вогні (помішуючи) 5 хв.

«Смарагдовий
оксамит»

У торта надзвичайно ніжна
текстура, оригінальний зелений колір і вершковий смак.
Він просто тане в роті.
ПОТРІБНО: для бісквіту - 200
г шпинату, 160 мл олії (без запа-

ху), 2 яйця, 160 г цукру, 1пач. ванільного цукру, цедра 1 лимона,
2-3 ст. л. лимонного соку, 11 г розпушувача, 200 г борошна. Крем:
250 вершкового сиру (філадельфія, маскарпоне і т.п.), 300 мл
вершків від 33%, 170 г цукрової
пудри, малина за бажанням.
ПРИГОТУВАННЯ: збити в
блендері до однорідної маси
шпинат (промитий і просушений), олію, цедру одного лимона і лимонний сік. Міксером збити яйця з цукром та ванільним
цукром до пишної білої маси. До
збитих яєць додати шпинатну
масу і змішати. Борошно, попередньо змішане з розпушувачем,
всипати в тісто і акуратно все перемішати лопаткою. Духовку розігріти до 180°С. На дно форми
(випробувано на діаметрі 18 см)
постелити пергамент. Розділити масу на 3 частини. Одним коржем випікати не бажано, бісквіт
надзвичайно ніжний і розрізати його буде дуже важко. Випікати близько 20 хв. (до сухої палички). Готовий бісквіт остудити на
решітці. Для крему збити вершковий сир з цукровою пудрою,
поступово додати вершки, продовжуючи збивати до загустіння. За бажанням просочити коржі лікером, цукровим сиропом чи
ін. Перемастити коржі кремом, на
крем викласти малину (можна
попередньо розморожену). Вона
дає дуже приємну кислинку. Торт
ставити в холодильник на ніч.

Торт «Кіндер
парадізо» або «Рай»

ПОТРІБНО: 3 яйця, 150 г цукру, 100 г масла, 80 г борошна, 80
г крохмалю, 8 г розпушувача, 1
уп. ванільного цукру. Крем: 250300 мл вершків, 50 мл згущонки,
1 ст. л. меду (найкраще акації), пудра для посипання.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити і потрохи додати цукор. Збити до пишної піни і додати розтоплене масло. Потім змішати борошно, крохмаль, розпушувач і
ванільний цукор разом. З’єднати
все з яєчною масою. Випікати бісквіт при температурі 170 градусів 25-30 хв. до сухої палички.
В оригінальному рецепті форма
квадратна. Коли торт вже готовий, зверху досить посипати пудрою і нарізати квадрати.. Для
крему вершки збити, добавити
згущонку, мед і збити ще раз.

Торт «Чорне море»

ПОТРІБНО: для тіста - 7
яєць, 200 г цукру дрібного, 5 ст.
л. борошна, 1,5 ч. л. розпушувача, 3 ст. л. какао. Для безе: 6 білків, 250 г цукру, щіпка солі. Шоколадний крем: 750 г сиру маскарпоне, 300 г Nutella (звичайний дешевий бренд буде також
добре), 100 г темного шоколаду.
Маса вершкова: 500 мл збитих
вершків 36%, 125 г сиру маскарпоне, 3 ст. л. цукрової пудри. Додатково: яєчний лікер або сироп
для просочування, 50 г темного
шоколаду.
ПРИГОТУВАННЯ: білки відокремити від жовтків і збити
в піну. Продовжуючи збивати,
поступово додати цукор (ложка після ложки), а потім яєчні жовтки. Просіяти борошно,
розпушувач і какао. Обережно
об’єднувати з піною, помішуючи ложкою, щоб тісто не опадало. Дно форми розмірами 25x35
см вистелити пергаментним папером, викласти масу. Випікати в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів приблизно
20 хв. Пoтім, витягнувши з духовки і дати йому охолонути на решітці, розрізати корж на дві частини.
Для приготування безе білки збити в стійку піну. Продовжувати збивати і додати дрібку солі, поступово додати цукор.
Готове безе викласти у форму
розмірами 25x35 см, вистелену
папером для випічки. Для того,
щоб безе було крихке і сухе, ви
повинні дотримуватися такої
процедури випічки: розігріти
духовку до 180 градусів і випікати безе 5 хв. Знизити температуру до 120 і випікати безе ще
60 хв. Вимкнути духовку і залишити безе всередині останні 60
хвилин (не відкривати під час
печення!). Безе вийняти з духовки і акуратно вийняти папір
знизу. Безе повинно бути ціле,
але якщо воно ламається, нічого
страшного не трапиться .
Для приготування шоколадного крему, маскарпоне слід змішати з Nutella. Шоколад поламати і розтопити на водяній бані.
Гарячий шоколад влити тонкою цівкою в крем і все добре
перемішати. Для приготування
вершкової маси - вершки, цукро-

ву пудру збити з допомогою міксера, додати маскарпоне і ще раз
збити все разом.
ДОДАТКОВО: півбанки вишні дрельованої (можна з вишневого компоту або вишні в
желе) залити желатином, розведеним у воді, щоб застигло. Шоколад натерти на тертці. Скласти пляцок: нижній бісквіт змочити яєчним лікером і викласти на нього шоколадний крем.
Прикрити другим коржем, зверху викласти вишні в желе і тертий темний шоколад. Зверху покласти вершковий крем. Верхнє
буде безе, яке потрібно злегка
притиснути до крему. Поставити на кілька годин в холодильник.

Торт «Ранкова роса»

ПОТРІБНО: для тіста - 300 г
борошна, 200 г маргарину, 150 г
сметани, 150 г цукру, 10 г розпушувача, 3 курячі яйця, 3 ст. л. молока, 2 ст. л. какао. Кульки: 200 г
кисломолочного сиру, 3 ст. л. цукру, 6 ст. л. кокосової стружки.
Крем: 150 г цукру, 2 скл. молока, 1
куряче яйце, 2 ст. л. борошна, ванільний цукор.
ПРИГОТУВАННЯ: приготувати кульки. Кисломолочний сир
пропустити через м’ясорубку, додати цукор, один жовток і кокосову стружку, все ретельно перемішати до однорідності. З сирної маси зліпити невеличкі кульки, завбільшки з волоський горіх
і відправити на півгодини в морозильну камеру.
Приготувати тісто. Маргарин
дістати з холодильника і потримати при кімнатній температурі, щоб був м’який. Порізати його
на шматочки, додати цукор і ретельно перетерти. До отриманої
суміші додати білок, який залишився від приготування сирних
кульок, 3 яйця і гарно все збити.
Додати сметану, молоко, борошно і розпушувач, ретельно вимішати до однорідної консистенції. Форму для випічки торта змазати вершковим маслом і вилити
половину тіста. У тісто, яке залишилось, додати 2 ст. л. какао, вимішати і обережно вилити поверх білого тіста, щоб шари не
змішалися. З морозильної камери дістати сирні кульки і викласти їх на шоколадне тісто, трішки
втиснувши. Поставити форму з
тістом у розігріту духовку і випі-

кати 45 хв. при температурі 180º.
Приготувати заварний крем.
Яйця, цукор, борошно і ванільний цукор гарно збити, додати
молоко, поставити на невеликий вогонь, довести до загустіння, постійно помішуючи. Зняти з
вогню, охолодити. Корж дістати з
духовки, щоб охолонув, викласти
на нього заварний крем і притрусити какао.

Великоднє медове
печиво

ПОТРІБНО: 5 ст. л. меду, 4
яйця (1 білок – для глазурі, решта – у тісто), 1 скл. цукру, 3 ст. л.
вершкового масла, 3 скл. борошна, 2 ч. л. соди, 200 г цукрової пудри, 0,5 ч. л. лимонного соку (для
глазурі, але можна і без нього).
ПРИГОТУВАННЯ: розтопити
на водяній бані мед, масло і цукор. Додати соду і розмішувати
2 хв. Додати яйця і борошно, замісити тісто. Воно повинно бути
досить м’яким, але не липнути до
рук. За бажанням, можна разом з
борошном додати спеції – корицю, кардамон, імбир, цедру лимона. Посипати стіл борошном
і розкачати тісто завтовшки 0,5
см, вирізати фігурки з тіста. Можна зробити у формі яйця, зайців,
метеликів – залежить від того,
які формочки для печива у вас є.
Викласти печиво на деко і випікати в розігрітій до 180 градусів
духовці до злегка коричневого
кольору. Печиво випікається досить швидко, тому треба стежити за духовкою.
Глазур робиться дуже просто.
Збити у глибокій мисочці білок,
додати до нього лимонний сік і
частину цукрової пудри. Повинна
вийти суміш по густоті як сметана. Ділити глазур на 3-4 частини
і почати її фарбувати. Якщо у вас
немає харчових барвників, скористайтеся тим, що є під рукою.
Буряковий, морквяний сік, зеленка. Додати по крапельці в різні мисочки, розмішати і отримаєте глазур різних кольорів.
Розмалювати печиво можна за допомогою кондитерського шприца з тонкою насадкою, а
можна викласти глазур у файловий пакетик і трішечки відрізати його куточок. Печиво можна
покрити білою глазур’ю, а кольоровою малювати візерунок. Коли
глазур на печиві висохне, подати
його до столу.

Калейдоскоп nday.te.ua
Розшукую

Олексій Олексійович Фриз розшукує однокурсника Ігоря Володимировича Івасіва з Козови , з яким навчалися у
Львівському сільськогосподарському інституті (випуск 1979 року). Якщо ви маєте будь-яку інформацію про цю людину,
зателефонуйте за номером (097) 597-8298 або зверніться в редакцію газети.

Продаю

2-х кімнатну квартиру у Ланівцях
на вул. Незалежності. Ціна договірна.
Телефон: (067) 6873841.
*****
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму.
Крупу гречану, горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб,
гурт, великими партіями. Ціна договірна. Телефон: (068) 0472549.
*****
Якісну цибулю (білу і синю) гуртом
і вроздріб. Недорого. с. Качанівка, Підволочиського району.
Тел.: (066) 1903745.
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*****
Картоплю ранню Рів’єра, «сорокаденка». 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 великими партіями, хороші ціни. Розрахунок на
місці. Забираємо власним транспортом.
Телефон: (096) 140-16-28.

Послуги

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

Елітна нерухомість
в ІваноФранківську

Оформлення договору
дарування на житло

Е

літна нерухомість в ІваноФранківську користується великим
попитом. Тож експерти Аналітичного
центру будівельної компанії “Благо”
дослідили, які у Івано-Франківську
представлені види елітного житла, його
особливості та хто купує.

Пентхауси

Пентхауси - це апартаменти преміум класу з панорамними вікнами і терасою, які розташовані на останніх поверхах елітних комплексів і мають площу від
180,0 до 360,0м².
Особливість пентхаусів - окрема тераса, де власники сповна відчувають простір і свободу, споглядаючи
чудові краєвиди міського парку з озером, архітектуру історичного центру, вершин гір. Важливе значення
в запитах покупців має розташування комплексу, це
обов’язково найкраща локація міста (біля парку або
озера). Купити пентхаус у Івано-Франківську можна в
комплексі апартаментів “Parus”. Для родини, яка не бажає розпочинати власне будівництво приватного будинку, простим вирішенням такого "квартирного питання" є купівля пентхауса з терасою в елітному житловому комплексі.

Квартири в елітних будинках

Серед запитів до будівельних компаній трендом
останніх років у Івано-Франківську є квартири в елітних багатоповерхових комплексах з якісно облаштованою інфраструктурою. Це житло в центрі міста або
в найпрестижнішому його районі. Найбільш популярними в Івано-Франківську протягом 2017-2018 років є
апартаменти з панорамними вікнами та видом на міське озеро, а відпочинкова територія парку ім. Т. Шевченка особливо приваблює молоді пари та сім’ї з дітьми.

ГОРОСКОП

З 7 по 13 березня

ОВЕН. Вашi частi флiрти можуть
призводити як до одноразових інтрижок. Радимо серйознiше ставитися до сiмейних обов’язкiв.
ТЕЛЕЦЬ. Ви постанете перед
серйозним вибором: сім’я чи службовий роман. Тільки від вас залежа-
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.
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Ця нерухомість відрізняється не тільки особливою
комфортабельністю, а й підвищеною безпекою, найвищою якістю будівництва, енергоефективною системою опалення (конденсаційні котли Wessex (Великобританія), фасадно-віконною системою преміум класу
Reynaers Aluminium (Бельгія), яка крім найвищої якості буквально розчиняє вікна у особливо красивому малюнку фасаду будинку.

Будинок в котеджному містечку

В таких будинках індивідуальність відчувається в
усьому: плануванні фасаду, інтер’єру, ландшафту. Тут поєднано комфорт з люксом, практичність з мрією. Водночас саме тут, як ніде більше, власники відчувають себе у
гармонії з природою. Найбільшою перевагою таких будинків є окрема територія всього містечка як, наприклад, Franko River Club з елітною інфраструктурою та
сервісним обслуговуванням території, включаючи безпеку, спа-центр з басейном 25м.
Елітна нерухомість представляє досить вузький сегмент. У Івано-Франківську купують таке житло люди з
високим рівнем доходів, у них власні уявлення про респектабельне і комфортне життя, тому і вимоги до якості житла у них особливі. Кількість людей, які готові купити елітну нерухомість в Івано-Франківську на даний
час складає приблизно 1,5-2%. Це інтелігентні, успішні
та стильні лідери, які вміють цінувати власний час, затишок і сімейний комфорт.

тиме, як налагодити ситуацiю.
БЛИЗНЮКИ. Ви притягуватимете до себе гроші. Крім того, у вас
існують шанси домогтися професійного зростання.
РАК. На роботi може статися конфлікт, який може призвести
до втрати частини доходу. Не переймайтеся, поруч iз вами є надійні
друзі.
ЛЕВ. Ви нерідко погоджуватиметеся на авантюри, лотереї та

азартні ігри, у яких вам щаститиме.
Можливо, вдасться придбати житло
або дорогу техніку. З близькими пануватиме двоіра в стосунках.
ДІВА. Тиж¬день відзначиться новими знайомствами, деякі з
яких серйозно вплинуть на ваш
майбутнiй розвиток.
ТЕРЕЗИ. Ви вирішите зайнятися своєю освітою й почнете додаткове навчання. Але ви ризикуєте втратити кохану людину, оскiльки буде-

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

Договір дарування на квартиру, будинок – це письмова угода,
згідно з якою власник житла передає право власності на нього іншій людині.
Договір дарування на квартиру чи будинок оформлюють у нотаріуса, за місцем знаходження нерухомості, котру передають у дар
чи за місцем реєстрації одного з суб'єктів угоди.
Процедуру оформлення договору можна умовно розбити на 4
етапи.
1. Нотаріальна підготовча робота: перевірка документів, які засвідчують сторони угоди, перевірка документів на підтвердження
права власності на квартиру чи будинок, направлення запитів до
БТІ (за необхідності).
2. Внесення відомостей про власника квартири/дарувальника чи іншої нерухомості до держреєстру. Перевірка нерухомості на
предмет перебування під забороною чи арештом. Підготовка договору дарування.
3. Підписання угоди дарування (дарчої.
4. Внесення інформації про нового господаря майна до
держреєстру,надання витягу з ДРРП на нерухоме майно на підтвердження права власності.
Усі названі процедури після змін, що були внесені у 2013 році до
Законодавства України, проходять впродовж одного дня.
Для оформлення договору дарування на квартиру чи будинок
потрібні такі документи:
- у дарувальника повинні бути документи, що засвідчують право власності на майно, яке передають у дар: свідоцтво на право власності, договір купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, документи на підтвердження спадщини;
- виписки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, видані
БТІ;
- документи на підтвердження балансової вартості нерухомості;
- якщо квартира чи будинок, які передають у дар, придбані під
час перебування у шлюбі, то щоб подарувати квартиру, потрібно
мати згоду чоловіка/дружини, зареєстровану нотаріусом;
- у випадку дарування квартири неповнолітньому (дитині, що
не досягла 14-тирічного віку), потрібний дозвіл органу опіки та піклування на проведення подібної угоди.

Марія БОДНАРУК, приватний нотаріус
Козівського районного нотаріального округу.

те занадто зосереджені на роботі та
навчанні.
СКОРПІОН. Ви рідко зав’язуватимете стосунки і розкриватимете
свою душу. Доведеться повністю зосередитися на роботі.
СТРІЛЕЦЬ. Ви не женетеся за
останніми новинками моди і ведете досить аскетичний спосіб життя,
тож не станете витрачати даремно
гроші.
КОЗЕРІГ. Від вас буде потрібна

фінансова допомога близьким людям, швидше за все батькам. Для
цього доведеться брати кредит або
просто позичати гроші.
ВОДОЛІЙ. Вас чекає чимало перешкод і проблем. Знадобиться багато терпіння і фантастичного спокою, щоб не зірватися і цим не погіршити своє становище.
РИБИ. Настає важкий перiод,
але, незважаючи на це, ви зможете
розвинути в собі нові якості.
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Вітаємо!

Вітаємо!

Люблячу матусю, добру і щиру бабусю
та прабабусю

Матусю, бабусю, голубко Ви наша єдина,
Вас нині вітає велика родина.
І діти, й онуки сьогодні, рідненька,
Шлють щирі вітання й уклін
Вам низенький.
Хай ця, воістину, чудова дата
В душі у Вашій лишить добрий слід.
Бажаєм всього, чим життя багате:
Здоров’я, щастя, миру, довгих літ!
Бажаєм спокою і радості, і сонця,
А ще – людської щирості й тепла,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Бог дарує многії літа!
З любов’ю - сини Андрій та Василь, дочки Клавдія та
Люся, онуки, правнуки і вся велика родина.

Вітаємо!

із с. Вікнини Збаразького району
з Днем народження!

з Козови
з Днем народження!

Всіх благ земних ми Вам бажаєм
За працю Вашу клопітку,
Всі квіти світу Вам даруєм
За скромність, щедрість й доброту.
Хай щастя Вам рікою ллється,
Добро нехай завжди ведеться,
Нехай здоров’я з Вами буде
І шанують скрізь Вас люди.
Хай із роками цвіте, не в’яне доля,
Хай щасливих сто років зозуля накує.
Хай вода дасть сили, а роса – здоров’я,
Все, що більше треба, хай Господь дає!
З повагою – друзі і колектив
газети «Наш ДЕНЬ».

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі,
Нехай щаслива буде кожна мить!
Хай же день цей радість принесе,
Забере незгоди і печалі,
А найкраще – аби разом ще
Вашу сотню літ ми зустрічали!
Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на мир і добро!
З повагою - сусіди, соціальний
працівник Марійка, листоноша
Таня і вся родина.

Вітаю!

Вікторію Хом’як

Людмилу Вікторівну Довгаль

з Вікнин Збаразького району
із 20-річчям!

з Великих Вікнин Збаразького району
з Днем народження!

Сердечно вітаєм всім колективом,
Бажаємо жити довго й щасливо.
Життя корабель хай пливе лиш туди,
Де радість, здоров’я, любов, мир завжди!
Як сон, негаразди щоби забувались,
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!
Хай легко працюється і гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!
З повагою - працівники току
«ТОВ Славутич».

Дитячі роки промайнули,
Прийшла до Тебе юність золота.
Нехай у щасті та здоров’ї
Минають всі Твої літа!
Бери з життя усе найкраще,
Живи в любові й доброті,
Нехай лише троянди квітнуть
У молодім Твоїм житті!
Бажаю, щоб сонце Тобі ясно світило,
Щоби Тобі завжди щастило,
І щоб для Тебе на Землі
Будили весни журавлі!
Хай квітне радість і кохання,
І сповняться усі бажання!
Щиро - твій друг Вася.

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

Вітаємо!

Вітаємо!

Вітаємо!

У ці березневі дні завітало святечко до сім’ї
Горошко із с. Котюжини на Збаражчині. На своїх
крилах лелеки принесли День народження

мамі Катерині Олексіївні, татові
Володимиру Миколайовичу і їхній
маленькій чарівній донечці Вікторії!

Хай в мирі, здоров’ї зростає Ваш рід,
І доля щаслива боронить від бід!
Як квіти на галявині весняній,
Всміхайтесь весело завжди,
Не знайте горя, лиха і тривоги,
Ні знайте ані крихітки біди!
Живіть в любові, злагоді, у щасті,
Хай сонце сяє завжди Вам вгорі,
Хай Ваші долі рушником квітчастим
Цвітуть ясніш ранкової зорі!
З любов’ю – сім’ї Горошко і Білоус.

Від щирого серця

Нашого дорогого шефа

Ніколи не залишайтесь в тузі –
Творити й радіти спішіть,
Хай поряд будуть вірні друзі,
Весна й натхнення на душі.
Хай серця втома не торкає,
Не забирає силу час,
Спасибі щире Вам за працю –
Віншуємо сердечно Вас!
З повагою – колеги по роботі.

Марію Карпівну Кривогубець

Хорошу дівчину, щиру, класну подругу

Гарну жінку, хорошого керівника

з Теребовлі
з Днем народження!

Дуже добру людину

Ганну Назарків

із с. Вікнини на Збаражчині
з 90-літнім ювілеєм!

Вітання
Вітаємо!

Вродливу жінку, чуйну медсестричку, поетесу

Ольгу Омелянівну Бондарчук

Василя Шмайку

nday.te.ua

Жителі села Плотича Козівського району щиро вдячні заступнику
голови фермерського господарства «Вікторія-92» Федору Головацькому, який у неділю направив тракториста Богдана Козакевича розчистити вулички села від снігу.
Також відгорнули сніг з подвір’я сільського будинку культури, де
ввечері зібралися жителі села, учні та молодь на Хресну дорогу.
Мешканці вдячні за допомогу й за те, що не залишили їх наодинці
зі сніговою стихією.
Іванна Ярема,
село Плотича Козівського району.

Вітаємо!
Дорогого свата

Дорогу дружину, люблячу маму, внучку,
невістку, сестру

Олесю Віталіївну Дишкант
із с. Вікнини на Збаражчині
з Днем народження!

Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум’я цвіло,
То ми б для Тебе все в житті зробили,
Щоби і дня сумного не було.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Хай роки лише радість приносять,
І надію, й здоров’я у дім,
Та ангели в Бога попросять
Понад сто років прожити у нім!
З любов’ю – уся родина.

Вдячність

Великовікнинська сільська рада висловлює щиру подяку ТОВ «Кременець молоко», директору підприємства Марії Борисівні Задворній, та ПРАТ «Тернопільський молокопродукт», його директору Віктору Володимировичу Ковальчуку за надану спонсорську допомогу. А саме, для харчування учнів
сіл Котюжини, Великих та Малих Вікнин нашої громади. Нехай добро повертається Вам
сторицею.

Сучасні інноваційні технології

Петра Володимировича Дзюбу з Чорткова з 50-річчям!
Нехай будуть дні Твої щастям оповиті,
Вірним друзям хата хай буде відкрита,
Радісною нехай буде кожна нова днина,
Успіхом хай увінчається життєва стежина.
Синочок з невісткою хай Тебе втішають,
Завжди з розумінням хай відповідають.

Хай здоров’я не підводить, бо це ж так важливо,
І ніколи хай не шкодять горілка та пиво.
Хай сімейне полум’я світить, не згасає,
Хай Твою оселю Бог благословляє!
З повагою –
свати Оксана та Олег.

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

