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Найбільший в Україні
лемківський кошик
створили у Монастириськах
8

стор.

Погода в Тернополі й області
11 квітня - хмарно з проясненням, можливий дощ, вночі
8-13, вдень 20-22 градуси тепла.
Схід сонця - 6.31, захід - 20.06.
12 квітня - хмарно з проясненням, дощ, можлива гроза, вночі 12-12, вдень 20-21 градус тепла. Схід сонця - 6.29, захід - 20.07.
13 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 12-13,
вдень 20-21 градус тепла. Схід
сонця - 6.27, захід - 20.09.
14 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 12-13,
вдень 19-20 градусів тепла. Схід

сонця - 6.25, захід - 20.10.
15 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 12-13,
вдень 16-17 градусів тепла. Схід
сонця - 6.22, захід - 20.12.
16 квітня - хмарно, без опадів, вночі 9-11, вдень 15-16 градусів тепла. Схід сонця - 6.20, захід - 20.13. Новий місяць.
17 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 9-10, вдень 13-14
градусів тепла. Схід сонця - 6.18,
захід - 20.15.

McDonalds у Тернополі: 6 стор. За плечима - ангел
з хворої голови – на здорову і мамина молитва
Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

10-11 стор.
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Українським політикам щастить у грошах і в коханні:

ТО У ЛОТЕРЕЮ ВИГРАЮТЬ, ТО ВДАЛО ОДРУЖАТЬСЯ…
Очільник фракції «БПП» мільйонер-безхатько

Отож, парламентську фракцію
«Блок Петра Порошенка» у Раді очолює мільйонер-безхатько. Артур Герасимов задекларував за 2017 рік два годинники - «Breguet» та «IWC» і автомобіль «Opel Vectra», 2003 року.
Нерухомості в політика нема. Але в
його дружини Наталії Бухалової - дві
квартири, два гаражі, «BMW X5» 2011
року, значні відсотки у бізнесі та інше.
Зарплата
Герасимова
склала
«скромних» 246984 гривні. Зате «кешу»
в голови фракції «БПП» - дай Боже кожному хоча б малу частину. Він задекларував у готівці 2,78 мільйонів гривень,
$83 тисячі і 22 тисячі євро.

Хіба не парадокс? Дехто з українських парламентарів-мільйонерів - у статусі
безхатьків. Хтось «не доробився» до власного авто: орендує, або їздить на
крутій «тачці» своєї 80-річної бабусі чи іншого родича. Деякі «бідаки» живуть за
рахунок матері, дружини, тещі, тестя. Відомі партії - на утриманні народу. А серед
найуспішніших бізнесменів - дружини політиків, депутатів, чиновників. І що цікаво:
у багатьох декларантів майно «прибуває» непропорційно доходам - з якихось дивних
джерел. Пояснень цьому феномену, зазначають експерти, нема.
Щодо перевірки з боку НАЗК - невідомо, коли вона буде. І чи буде?..

ний від празької «Britico Product s.r.o»,
підприємства «Геофорс» та «Леді Ю».
Грошові активи Юлії Тимошенко більше 900 тисяч гривень. У чоловіка
- 382 тисячі гривень, 194 тисячі євро і
майже $386 тисяч. У його автопарку «Mercedes-Benz GL-350 CDI», 2014 року
і «ГАЗ-14», 1983 року. В Юлії Тимошенко транспорту нема. Зате, як справжня
леді, має різноманітні ювелірні вироби від «Chanel», «Dinh Van», «Cartier»,
«Chopard», «Mikimoto».

«Радикальне»
багатство Ляшка

Улюбленець долі - лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який торік задекларував три великі виграші в лотерею, за 2017 рік отримав дохід у розмірі 20,6 мільйонів гривень. Про це
йдеться в декларації нардепа, розміщеній на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції. Із цих коштів 571 тисячу гривень він виграв
(знову!!!) у лотерею «Фаворит спорт»;
близько 1,78 мільйонів гривень - банківські відсотки; майже 17,78 мільйонів - від здачі майна в оренду і відчуження нерухомості; 512 тисяч - зарплата і гроші, отримані на виконання
депутатських повноважень.
У банках Ляшко має 4,45 мільйонів гривень і $713 тисяч. У готівці
- $484 тисяч, 70 тисяч євро і 839 тисяч гривень. Отримав право власності
на житловий будинок у Козині під Києвом на 357 квадратних метрів, вартістю 11,2 мільйони гривень, і на земельну ділянку, площею понад 6500
«квадратів». Там же орендував частину будинку.
Як і в попередній декларації, Ляшко зазначив шість земельних ділянок
в Княжичах і квартиру майже на 100
«квадратів» у Києві. Має радикал три
автівки: дві «Toyota Land Cruiser», 2004
та 2013 років випуску, і «Mercedes Benz
GLE 250», 2017 року та інше добро.
Якщо щастить - то в усьому. Йдеться
про фінансування партії Ляшка. Радикали зізналися: частково гроші отримують від бізнесменів, але основне дже-

«Фронтовик» Геращенко
сидить на шиї у тестя

рело - державна казна. «У Радикальної
партії Олега Ляшка є досить багато людей, у тому числі з бізнесу, які підтримують цілі партії. Але це не основне
джерело фінансування. Основне - бюджет», - сказав Юрій Зінченко, голова
виконкому партії, передає «ІнтерфаксУкраїна». Перед цим Ляшко заявляв, що
РПЛ фінансують самі члени партії.
Щодо фракції «радикалів», вона
дуже «фартова». Так, однопартієць
Ляшка Олексій Ленський у 2015 році
виграв у лотерею 9,5 тисяч гривень. У
2016-у - майже 562 тисячі. У декларації
за 2017 рік також йдеться про виграш у
76,5 тисяч. Загалом, як виявили аналітики проекту «Декларації» (Bihus.Info),
у 2015-2018 роках українські чиновники й політики виграли у лотереях і на
букмекерських ставках 7 мільйонів 874
тисячі гривень.

Леді Ю: ні хати, ні машини,
зате з «ювеліркою»

Голова фракції «Батьківщина» Юлія
Тимошенко орендує в Козині дім сестри і користується чотирма ділянками, суміжними з цим будинком. Відповідні дані нардеп внесла до декларації
за 2017 рік, опублікованій у Єдиному
держреєстрі.
При цьому, дві земельні ділянки належать двоюрідній сестрі Тимошенко.
Двома іншими володіє тітка нардепа.
До власної нерухомості Тимошенко не
доробилася.
Дохід політика торік склав 560 тисяч гривень, із яких 225,5 тисяч - зарплата. А загальні прибутки подружжя більше 4 мільйонів гривень. Олександр
Тимошенко задекларував дохід від підприємництва - майже 3,4 мільйони.
«Іноземний дохід» - 245 тисяч, отрима-

Жахлива аварія забрала три життя

С

Авто на швидкості в’їхало у став

трашна трагедія трапилася на
Тернопільщині на Великдень.
На світанку у селі Медин
Підволочиського району авто з
молоддю злетіло з дороги і в’їхало
у став. Троє хлопців загинуло, двоє
потрапило з переохолодженням до
лікарні, дівчина – у реанімації.
19-річний водій автомобіля AUDI А6,
проїждаючи ділянку дороги з ухилом на
спуск та поворотом, не обрав безпечної
швидкості, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся, в’їхавши у став. На момент нещастя в автівці перебувало з кермувальником шестеро людей.

Водій та двоє пасажирів віком 17 і 23
років загинули на місці події. Ще троє пасажирів отримало тілесні ушкодження.
У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 286 частина 3 ККУ «Порушення правил дорожнього руху, що
спричинили загибель декількох людей».
Триває слідство.

Л

Щастить українським політикам і в
грошах, і в коханні: їх люблять жінки із
заможних родин. Приміром, нардеп із
«Народного фронту» Антон Геращенко живе в елітній квартирі на Печерську за рахунок тестя. Майже три тисячі доларів щомісяця сплачує за оренду житла на 190 «квадратів» для родини парламентаря його 62-річний
тесть Олексій Шамбур, йдеться у програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Сам же тесть живе в Полтаві. І майже
10 років не отримував доходу. А з 2016
року раптово став фізичною особоюпідприємцем і заробив понад чверть
мільйона гривень. Водночас, витрати на оренду квартири перевищують
півтора мільйона. Ще майже мільйон
Шамбур у 2016 році виклав за позашляховик «Santa Fe», яким користується зять-політик. ЗМІ зазначає: нардеп
сказав, що тесть оплачує квартиру з накопичень, але яким чином зароблених,
пояснити не зміг.
Зате з яким азартом коментує Геращенко мало не кожну резонансну в країні подію!
Ольга ЧОРНА.

На Великдень дівчата
побилися через хлопця

ікарняним ліжком
завершилися
святкування для
неповнолітньої мешканки
села Долина на Чортківщині.
Її побила 17-річна знайома,
інформує відділ комунікації
поліції Тернопільської області.
Про неповнолітню пацієнтку зі
слідами побоїв у поліцію повідомив черговий лікар Чортківської
районної лікарні. Медик розповів,
що у дівчини травми живота, забій носа та обличчя. Правоохоронці з’ясували усі обставини. Тілесні

ушкодження у 16-річної мешканки
району виявилися не що іншим, як
результат ревнощів через хлопця.
Обидві знайомі не поділили парубка, тож старша вирішила кулаками
пояснити молодшій подрузі не задивлятися на чужого кавалера.
З’ясування особистих відносин
між дівчатами закінчилося стаціонарним лікуванням у хірургічному
відділені для однієї, та відкриттям
кримінального провадження згідно статті 125 Кримінального кодексу України для іншої. Тривають
слідчі дії.
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Як діти із Сходу відсвяткували

П

івтори сотні дітей з
Донецької області провели
Великодні свята у родинах
Тернопільщини. Школярі
ознайомилися з особливостями
західноукраїнських традицій
святкування Пасхи, взяли участь у
цікавих екскурсіях, майстер-класах з
писанкарства.

Великдень на
Тернопільщині
У понеділок, 9 квітня, їх чекала ще й насичена розважальна програма — боулінг, катання на ковзанах, перегляд кінофільму в ТРЦ «Подоляни». Зустрівся з юними гостями зі Сходу голова Тернопільської
облдержадміністрації Степан Барна.
«Діти України, незалежно від того

народилися вони на Сході чи Заході, — це одна велика дружня родина.
Завдяки подібним програмам обміну
діти відчувають себе єдиним українським народом, що, безумовно, сприяє зміцненню нашої нації», — зазначив голова ОДА.
За його словами, діти із зони АТО

— найбільш вразлива категорія,
тому подібні заходи мають на меті
хоча б на період свят змінити непрості обставини їхнього життя.
«У подальшому ці діти також
творитимуть майбутнє України і
сьогодні наш обов’язок — надати
їм змогу побачити рідну країною іншою — мирною, спокійною, благополучною. Завдяки цьому вони розуміють, що Україна — єдина і лише
в єдності ми подолаємо всі наші проблеми та незгоди. Подібні акції, безперечно, проводитимуться й надалі», — наголосив Степан Барна.
Нагадаємо, групи дітей з Донеччини, зокрема Мангушського району, святкують Великдень та Різдво у
теплому колі родин Тернопільщини
вже протягом трьох останніх років
поспіль. Цьогоріч, впродовж чотирьох днів, з 6 до 9 квітня, діти гостювали у сім’ях, які проживають у шести районах області — Кременецькому, Шумському, Зборівському, Збаразькому, Бережанському й Тернопільському.

У ТНЕУ були «великі великодні полювання»
У тернопільський
ЦНАП їде
обладнання
для паспортів

П

ро це повідомила
член громадської
спілки «Рада
бізнесу Тернопілля»
Катерина Кондратюк на
своїй сторінці у фейсбуці.
У ЦНАПі буде обладнано 5
додаткових робочих станцій,
де прийматимуть документи
на паспорти. Тендери вже проведено і обладнання закуплене.
Однак, щоб ці потужності дійсно розвантажили черги
за паспортами, має працювати
ефективна електронна черга,
- додає Катерина Кондратюк. Найнеефективніша – це одна лінійна черга (талони), найкраща
– та, яка сьогодні в державній
міраційній службі, і об`єднує
онлайн, офлайн і поточну чергу. Ціна послуги буде буде така
ж, як в державній міграційній
службі. 557 гривень – закордонний нетерміновий, 810 гривень
- закордонний терміновий. Перший ID- безкоштовний. Ніяких
додаткових доплат не буде.
Варто зазначити, щоб вдалося зреалізувати цей проект,
знадобилося більше року. Тендер на закупівлю обладнання
оголошували аж шість (!) разів.

«Великі великодні полювання» - так називається гра,
що активно побутує в Німеччині, Франції, Англії, США та
інших країнах. Ця розвага надзвичайно захоплює дорослих
та дітей. Грали у неї і студенти ТНЕУ усіх факультетів та інститутів навчального закладу.
За легендою, напередодні
свята Великодній Кролик ховає розмальовані крашанки у
найрізноманітніших місцях.
А Великодній Кролик ТНЕУ
розгубив писанки на території університету. Завдання для
кожної команди полягало у
тому, щоб зібрати до пасхального кошика якомога більше
писанок. Команди на це мали
тільки 30 хвилин.
Учасників гри привітав
ректор ТНЕУ, професор Андрій
Крисоватий. І… веселий квест
розпочався. Студенти завзято

Скільки країн - стільки й великодніх традицій. З однією із них познайомилися
студенти Тернопільського національного економічного університету

шукали «згубу» Великоднього
Кролика.
Перше місце у квесті виборола команда факультету
аграрної економіки та менеджменту, учасники якої назбира-

ли 78 писанок. Кожен учасник
команди-переможця отримав
у подарунок великодню паску.
Друге місце посіла команда
факультету банківського бізнесу - назбирали 72 писанки.

Третя - команда навчальнонаукового інституту міжнародних економічних відносин
ім. Б. Д. Гаврилишина. Студенти назбирали до великоднього
кошика 69 писанок.
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Здоров'я

Віктор ОВЧАРУК про якісні зміни
у медичній галузі Тернопільщини
Виступаючи під час розширеної урядової наради у Вінниці,
голова обласної ради наголосив на економічному ефекті
впроваджуваної реформи у галузі охорони здоров’я

«Саме завдяки реформі фінансової
децентралізації, яка забезпечує перевиконання місцевих бюджетів усіх рівнів та
спільній позиції депутатського корпусу
і виконавчої гілки влади вдалось багато
чого доброго зробити в галузі охорони
здоров’я Тернопільщини. Переконаний,
що проведення змін в контексті медичної реформи, де кошти ходять за пацієн-

том, формуючи якісну медичну послугу
на третинному рівні, отримаємо й економічний ефект, адже кошти залишатимуться в регіоні», - наголосив голова обласної ради, та зазначив: «У березні поточного року рішенням сесії Тернопільської обласної ради спрямовано понад
30 мільйонів гривень додаткових коштів на забезпечення хворих хіміопрепаратами, кардіостимуляторами, ендопротезами, дороговартісними препаратами
для лікування дихальних розладів новонароджених. А ще Тернопільська область
- єдина в Україні - прийняла рішення про
створення повноцінного самостійного
медико-психологічного центру для учасників АТО, де надаватимуть кваліфіковану допомогу із широким комплексом реабілітаційних заходів».
У розширеній урядовій нараді з питань децентралізації та регіонального
розвитку взяли участь президент України
Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, спеціальний посланник
уряду ФРН з питань реформ у галузі урядування та децентралізації Георг Мільбрадт, посол Канади в Україні Роман Ващук. Учасники обговорили ряд питань,
зокрема: Український досвід децентралізації: здобутки та завдання на перспективу; Економічне зростання регіонів: пріоритет нинішнього етапу децентралізації;

А вайже
мене
гіпертонія
половина жителів області

М

скаржаться на високий тиск, чверть –
на хвороби серця
Головне управління статистики провело щорічне
опитування серед жителів області, щоб дізнатися, як
самі люди оцінюють власне здоров’я. Результати свідчать, що в 2017 році більше половини тернополян оцінили стан здоров’я як «добрий», майже третина – «задовільний», кожен дванадцятий – як «поганий».
З'ясовано, що хворіли 76,5 відсотків осіб, хронічні
недуги або проблеми зі здоров’ям мали 25,6 відсотків.
Серед найбільш поширених хвороб: гіпертонія –
48,6 відсотків, серцеві захворювання – 25,7 відсотків,
остеохондроз, артроз, артрит (у т.ч. ревматоїдний) –
12,7 відсотків, хронічний бронхіт, емфізема легенів –
10,1 відсоток.

На сальмонелоз
захворіло вже 23 дітей

У

збаразькому дитсадку «Калинонька»
розслідують спалах небезпечної
недуги
Сальмонелоз вже вклав на лікарняні ліжка 27 людей. З них 23 – дошкільнята. Спалах виявили у «Калиноньці» ще на початку квітня. Спершу з 240 дітей
у дитсадку захворіло 15, а також 3 працівники. Однак
згодом їх кількість зросла. З 6 квітня нових випадків
не виявляли.
На даний час у закладі проводять комплекс
протиепідемічних заходів з локалізації вогнища кишкової інфекції. Заклад не працює. Розслідування причин спалаху недуги проводять фахівці Головного
управління Держпродспоживслужби в області, також
з’ясовують ситуацію із постачальником продуктів в районному управлінні освіти.

Децентралізація у сфері освіти, реалізація
проекту «Нова українська школа» та розвиток профтехосвіти; Децентралізація у
сфері охорони здоров’я та інші.
Голова обласної ради Віктор Овчарук виступав з питань реформи первинної ланки сімейної медицини та поділився досвідом Тернопільщини: "Ще задовго до задекларованих Міністерством охорони здоров’я України реформ у медичній
галузі Тернопілля розпочались системні зміни. Попри те, що область не брала
участь у грантах Світового банку та інших
міжнародних донорських програмах, ми
одні з перших впровадили електронний
реєстр пацієнтів з повним програмним
забезпеченням. Ми також успішно впроваджуємо медичні інформаційні системи, які в подальшому дадуть змогу інтегруватися в електронну систему охорони
здоров’я (eHealth). Слід зазначити, що базою даних електронного реєстру охоплено майже все населення краю. Сьогодні в
області триває процес укладення декларацій із сімейним лікарем, а також проводяться організаційні заходи щодо перетворення закладів охорони здоров’я в
комунальні некомерційні підприємства,
які в подальшому працюватимуть з Національною службою здоров’я України. Завдяки налагодженій співпраці галузі охорони здоров’я з навчальними закладами

області вдалось забезпечити первинну
ланку молодими спеціалістами. Оскільки на Тернопіллі переважає сільське населення, розвинули оптимальну мережу медичних закладів, що забезпечують його
обслуговування, у тому числі реалізовуючи програму «Доступні ліки». До речі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України для Тернопільської області передбачено 178,8 мільйонів гривень, які
зокрема будуть використані для будівництва нових амбулаторій, придбання медичного обладнання та службового транспорту.
З метою гарантованого своєчасного доступу населення до послуг вторинної медичної допомоги, ефективного використання бюджетних асигнувань, а також забезпечення умов для підготовки закладів охорони здоров`я до роботи в умовах управлінської та фінансової
автономії детально опрацьовано створення чотирьох госпітальних округів.
На сьогодні, в кожному з них функціонує
госпітальна рада, яка працює над реалізацією державної політики у сфері охорони здоров'я. Чортківський госпітальний округ визначено переможцем у конкурсному відборі міжнародного партнера Проекту USAID для надання технічної
підтримки в його плануванні», - відзначив голова обласної ради.

У Тернополі безкоштовно
вакцинуватимуть від сказу
домашніх улюбленців

На Тернопільщині з початку року зафіксували 16 випадків сказу,
тож в обласному центрі активно займаються профілактикою
розповсюдження цієї недуги
Епізоотична ситуація зі сказом в Тернополі досить напружена, але на сьогоднішній день
контрольована, - зазначив начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини в Тернополі Андрій Полоса. - Майже кожного дня надходять
повідомлення із Тернопільського міського відділу державної установи «Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України» про нанесення укусів собаками, котами, лисицями, щурами,
тхорами, кроликами, декоративними хом’яками та
ін. Слід бути обережними при контакті з твариною,
адже, вірус сказу може потрапити в організм людини через пошкоджену шкіру, слизову оболонку очей або ротову порожнину.
Власники тварин повинні ддбати про їх
безпеку, переконані фахівці, і обов'язково
вакцинувати їх проти сказу, адже це, насамперед, запорука безпеки життя людей.
Наведу приклад з ветеринарної
практики: діти дуже захотіли декоративного хом’яка, бо їхні ровесники мають. Бабуся
купила тваринку в магазині їм у подарунок,
а цей хом’як вкусив молодшу дитину і загинув. Що робити у такій ситуації батькам? На
щастя, тварина не була переносником вірусу. Інший випадок - у парку ім. Шевченка у
Тернополігуляли діти. На цьому майданчи-

ку вигулюють і собак, діти почали бігати, і собака
вкусила дитину. Замість того, щоб дитину заспокоїти, господиня забрала тварину і пішла додому. Довелося розшукувати собаку через знайомих, друзів.
Хоча собака вакцинована проти сказу, але питання:
чому вона гуляє без намордника та повідка?
Вже з 12 квітня міська державна лікарня
ветеринарної медицини починає безкоштовну вакцинацію собак і котів проти сказу. Проводитимуть її безкоштовно у міських ЖЕКах. Графік можна переглянути на нашому сайті http://
nday.te.ua.
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Ігор ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ:

«Війна не міняє нікого,
вона змінює життєві
пріоритети»
В

ін пішов на війну
заради своїх синів, щоб
виховувати їх власним
прикладом. З один оком
вирушив захищати Україну і
став командиром гарматного
розрахунку. І хоч через свою
сміливість ледь не втратив
зір, про цей вибір абсолютно
не шкодує. Життєва
історія добровольця
Ігоря Войцехівського
із села Малий Ходачків
Тернопільського району
вражає. Думками про війну
та ситуацію в Україні, своїми
мріями і переконаннями він
поділився з «Нашим ДНЕМ».
- У 2001 році я поїхав на заробітки у Португалію – хотілося покращити своє матеріальне становище, - пригадує пан Ігор. - Спершу працював у каменоломні, потім
разом з хлопцями копали криниці.
Трапився нещасний випадок і від
вибуху мені осколком пошкодило
око. Я - інвалід третьої групи. Замість одного ока в мене протез. З
моменту, як зі мною трапилася ця
біда, я усвідомив, що це безповоротно і назавжди. Як чоловіку мені
було соромно, що я опинився в такій ситуації…
Після повернення з чужини додому чоловік працював весільним
оператором. Незважаючи на травму, знайшов собі справу до душі.
Сьогодні Ігор Войцехівський переконаний, фізичні вади людини залишаються не на тілі, а насамперед
в голові, у думках. На них не варто
зациклюватися і жити повноцінно.
- Коли почався Майдан, то я
відразу ж не міг поїхати в Київ через сімейні обставини, - пригадує
він. - Згодом таки вирвався - 19-20
лютого я вже був у столиці. Допомагав, як міг. Згодом, коли побачив, що на Сході відбувається не
АТО, а справжня війна, не міг стояти осторонь. Маю двох синочків
- 14-го Максима та 12-річного Віталика. Вони моя гордість, я ними
дуже пишаюся. Це найбільша радість і досягнення мого життя. Завжди мріяв виховати своїх синів
чесними, добропорядними громадянами нашої держави. Аби ними
пишався не лише я, щоб ними гордилися люди. А як це зробити?
Тільки власним прикладом!
Ігор вирішив, що піде воювати, незважаючи на травму та інвалідність, він дуже хотів захищати
Україну.
- Я прийшов у військкомат,

але, дізнавшись, що я інвалід,
мене відіслали, - пригадує боєць.
- Тому я приєднався до добровольців. Служив у п’ятому окремому батальйоні ДУК «Правий
сектор». Спершу був задіяний
у тиловій службі - дбав про забезпечення бійців матеріальноречовими цінностями. Зі своїми обов’язками справлявся, але
дуже нудьгував. Адже всі важливі події проходили повз мене
– хлопці приїздили і від’їздили.
Згодом я попросився у рядові
стрільці і поїхав у селище Піски.
Стояли ми на крайньому опорному пункті, який називали «Старичок» і охороняли «дорогу життя»
до аеропорту.
Ігор Войцехівський отримав
псевдо «Поляк». Все тому, що за
походженням він етнічний поляк,
але в Україні народився і прожив
тут все життя.
- Коли наш батальйон отримав
протитанкові гармати, я перейшов
у артилерію, - пригадує чоловік.
- Дослужився до командира гарматного розрахунку. От і вийшло
у мене в житті, хоч і втратив око,
але зміг працювати й оператором,
і артилеристом. Оскільки у гарматі приціл на одне око, то моя травма не заважала роботі.
Ігор був на Сході чотири місяці.
Його єдине око – хворе, розпочався процес розшарування сітківки.
- Є ризик того, що я можу осліпнути, - каже Ігор Войцехівський.
- Цей процес можна зупинити з
допомогою лікарів. А на війні постріли з гармати тільки пришвидшать його. Тому повернувся додому. Сьогодні найголовніше моє завдання – це виховання дітей. Дуже
хочу, щоб вони стали хорошими
людьми, а ще мрію про донечку.
Ігор часто згадує те, що дове-

Великдень на війні

лося пережити у Пісках, своїх побратимів. Зізнається, якби довелося ще раз приймати рішення, все
одно пішов би на війну. Інакше не
зміг би…
- Я переконаний, війна не міняє нікого, так як і служба у війську. Вона змінює життєві пріоритети і цінності, змінює ставлення
людини до тих чи інших подій, - зізнається доброволець. - Війна – це
своєрідний лакмусовий папірець,
який перевіряє людину, її ставлення до важливих суспільних проблем. Якщо людина була активна
до війни, чесна і хотіла залишити
по собі добрий слід, то, раніше чи
пізніше, це б сталося. Війна просто
підкреслює риси і прагнення.
Ігор Войцехівський працює у
Тернополі директором інтерактивного музею бойових побратимів в Українському домі «Перемога» та займається активною громадською діяльністю, зокрема
національно-патріотичним вихованням дітей, проводить регулярні зустрічі з школярами.
- Аби в Україні щось змінилося, потрібно, щоб змінилася свідомість населення, - переконаний
він. - Часто люди нарікають, що от
як лікарю нічого не всунеш, не лікуватимуть, а я кажу: «А ти не давай!» Є багато різних юридичних
питань – люди не знають своїх
прав і бояться звертатися до юристів консультуватися. Краще сидіти вдома і скаржитися, що всюди несправедливість. Життя – це
боротьба! Одні воюють на Сході,
а нам потрібно боротися тут за свої
права. Не нарікати,
а добиватися свого!
Юля
ТОМЧИШИН.

Замість кошика в нас з кевлару шолом...
А у ньому гостинці від рідних...
Запашні і смачні, як в дитинстві від Нені...
Ми так само говорим Христос вже Воскрес! Як казали колись наші предки !
Вся різниця у тому, що на нас - не кольчуги а сучасна "броня"...
Й арбалетів - не сушим тятиви...
"Магазини" по тридцять патронів то наше життя...
Як не клинять вони в АКееМах...
А молитви такі ж, як і... - в Гриднів
з вікопомних князівських дружин...
Чи у тих, що в криївках боролись, стояли!
За життя... І на смерть!
Це важливо! Щоб нащадки Пам'ятали це потім...
Бо і їм, як і нам ввижались в походах Коханії очі - в волошкових житах...
І вони... - у своїх прадавніх саквах як і ми в рюкзаках - носили
таке ж вишиття-оберіг...
Що вдягають в урочисті хвилини...
Ніщо не змінилось у цих відчуттях...
Це напевне! Я знаю...
І говоримо ми, як в давні віки...
ХРИСТОС ВЖЕ ВОСКРЕС!
З чим я, друзі, Вас щиро вітаю!

Ігор КРОЧАК - Корчак, 8 квітня
на Великдень 2018 року, театр бойових дій
на Донбасі. Фото "Сані Соболя".
ДОВІДКОВО:

КЕВЛАР - матеріал протикульового і протиосколкового захисту, з якого виготовляються сучасні солдатські шоломи.
"БРОНЯ", "БРОНІК" - солдатський жаргонізм назви засобу індивідуального захисту - бронежилета.
СУШИТИ ТЯТИВУ - у середньовіччі догляд за елементом будови арбалету (в Україні -Русі - самостріл, потужна метальна
зброя. Пробивав стрілою ("болтом") рицарський доспіх з досить
далекої відстані, був на озброєнні Галицько-Волинських дружинників - гриднів у середньовіччі. Та частіше українці-русичі використовували лук.)
АКЕЕМИ - солдатський жаргонізм назви автомата Калашникова (правильніше заклинення зброї, ніж заклинення "магазину". Буває тоді, коли "магазин" чи загалом автомат механічно пошкоджений попаданням осколка чи кулі, динамічною вибуховою хвилею тощо - і патрони боєкомплекту не досилаються нормально затвором автомата з "магазину рожового типу"
в патронник. Зрозуміло, що тоді постріл зробити неможливо... Значить, ворог зробить його в тебе, а це втрата життя...
Та для поетичного римування вжито саме таку потрактовку
терміну.)
САКВИ́, КОВ, МН. - Дві з'єднані одним полотнищем торби, які
перекидають через плече (на груди й спину) або через спину коня,
осла і т. п.
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McDonalds у Тернополі:

З ХВОРОЇ ГОЛОВИ –
НА ЗДОРОВУ

О

голошений кілька років тому «капітальний ремонт» Тернополя з кожним
наступним етапом все більше скидається на складну пластичну операцію
з кардинальної зміни обличчя нашого древнього міста. Адже нерідко під
«соусом» благоустрою та покращення побутових умов тернополян «ремонтники»
від міськради та найняті ними підрядні будівельні організації продовжують масово
«вдосконалювати» центральну частину обласного центру, споруджуючи поряд з
культурно-мистецькими чи освітніми закладами розважальні і торгові центри, або
ж банальні «наливайки». На жаль, ще й дотепер не припинено практику так званої
«дотичної забудови», що провокує мешканців прилеглих територій на протестні
акції. Нерідко об’єктами новоявлених «зодчих» стають і місця масового відпочинку
людей. Відтак, запланована забудова Майдану Перемоги радше - не виняток з
невігластва міської влади, а його логічне продовження.
Недавно у регіональному медіапросторі з’явився, очевидно, замовний матеріал про користь McDonalds у
Тернополі. І хоча автор цього «шедевру» жодним чином не заперечує фахових аргументів місцевої архітектурної
спільноти щодо недоцільності забудовувати Майдан Перемоги, проте вміння
маніпулювати свідомістю тернополян і
у нього, і у замовників публікації вистачає. – так би мовити, валять все підряд
з хворої голови – на здорову. І ця зверхність, зневага, зарозумілість ображають людей думаючих – тих, хто вміє
відділяти зерна дій і вчинків від полови словоблуддя.
ПО-ПЕРШЕ. Невідомо звідки написант «джинси» взяв дані про те,
що більшість тернополян позитивно
сприймають новину про будівництво
на Майдані закладу швидкого харчування. Адже, наскільки відомо, широких громадських слухань з цього пи-

тання не проводили.
ПО-ДРУГЕ. Хто сказав, що архітектори та громадські активісти взагалі проти McDonalds? У даному випадку
дискусія між профанами з грошима
і експертами з досвідом містобудування ведеться винятково про місце, де його планують збудувати.
ПО-ТРЕТЄ. Також ніхто й не збирався заперечувати, що McDonalds у Тернополі – це нові робочі місця та додаткові надходження до міського бюджету. А от твердження про те, що різні бургери чи біг-маки сприятимуть
притоку туристів – явно висмоктане з пальця. Для того, щоб Тернопіль,
зокрема, і Тернопілля, у цілому, стали туристичною Меккою, потрібно зовсім інше і, передусім, належна інфраструктура – добрі дороги, зручні хостели, продумані маршрути тощо.
ПО-ЧЕТВЕРТЕ. Єдине, у чому автори «осанни» McDonalds мають рацію,

це те, що з приходом фірми у Тернопіль
з’являться «додаткові громадські
вбиральні, якими можна скористатися». Але і тут не все так просто, хоча
й безкоштовно, бо, навряд, чи хтось з
відчайдухів ризикне по-заячи петляти
між автівками, щоб добратися до ізольованого зусібіч острівка та справити
свою нужду цивілізовано.
ПО-П’ЯТЕ. Очевидно, у прагненні
виправдати замах влади на Майдан Перемоги, автор, буцімто, взяв інтерв’ю у
деяких тернополян. Зрозуміло, що всі
вони однозначно за McDonalds. Але чи
знає підприємець Ігор з двома дітьми,
що в Інтернеті можна знайти серйозні
застереження, бо, мовляв, серед інгредієнтів, які використовують при приготуванні страв в «McDonalds», - безліч
хімічних харчових добавок: ароматизаторів, стабілізаторів, консервантів,
барвників тощо (https://uk.wikipedia.
org/wiki/McDonald%27s). А ще, якщо

вірити автору документального фільму «Подвійна порція» (https://www.
youtube.com/watch?v=yHmIwiytbIc), від
таких «делікатесів» настає ожиріння, підвищення рівня цукру в крові, болі в животі, статеве безсилля
і т.д. Тож пану Ігорю, перш, ніж «відпочивати» зі своїми чадами посеред чаду
від автомобілів, варто добре подумати.
ПО-ШОСТЕ. Досить своєрідно трактує виконавець чужої волі і кожнісінький голос проти McDonalds на Майдані
Перемоги. Мовляв, його ресторан буде
найменш вигідним для продавців алкоголю та власників різноманітних сумнівних закладів. Може й справді влада,
завдяки міжнародному бренду, нарешті, вирішила «бортанути» тих,
хто ще донедавна, за її ж підтримки та сприяння (!), споював тернополян у парках і на майданах? Тих, кому
міськрада, незважаючи на власну заборону, дозволяла цілодобово торгувати
спиртним у місцях масового відпочинку
людей, чиї «генделики» порозповзалися по тротуарах та вулицях міста і навіть
поруч з драмтеатром? Якщо це так, то
прапор їй у руки – хай живе McDonalds!
Але ж не на Майдані Перемоги!
Зрештою, ця потужна міжнародна
корпорація заслуговує кращого прийому у нашому місті. Значно зручнішого
місця, ніж невеличкий острівець на перехресті магістральних автошляхів.
Чи всі інші ділянки у Тернополі вже
«схвачені» - також за підтримки і сприяння?
Юрко СНІГУР.

НОВОБУДОВИ-2018. У яких житлових комплексах
купуватимуть квартири в Івано-Франківську цього року

За останні два роки в Україні було зафіксоване зростання обсягів будівельних робіт на
всіх рівнях. Загальний приріст
за 2017 рік склав 23%, зокрема
зведення житлових будинків
збільшилося на 13%. У грошовому еквіваленті загальний обсяг робіт склав 73,5 млрд грн.
Позитивні зрушення у будівничій сфері пов‘язують з подіями
2014 року, обвалом гривні та
недовірою українців до банків,
що зумовило їх шукати надійнішу сферу для збереження коштів. Івано-Франківськ зайняв
третє місце за рівнем забудованості після Києва та Львова.
Яким видасться 2018 рік
для ринку нерухомості ІваноФранківська, з‘ясував Аналітичний центр будівельної компанії
«Благо».
Загальновідомо, що потенційним покупцем житла є людина, яка отримує зарплатню в

іноземній валюті. Левову частку складають саме заробітчани,
що виїжджають до країн так званої G20. Свої кошти вони інвестують переважно в нерухоме майно, обираючи оптимальний варіант між ціною та якістю. Як свідчить статистика, минулого року
найбільшим попитом користувалось житло економ та комфорт
сегменту, сягнувши 79% продажів. Така тенденція збережеться і

впродовж 2018 року.
Важливими факторами, що
впливатимуть на продаж нерухомості залишаються економічна та політична ситуація, динаміка цін на ринку будівельних матеріалів, палива, ціни на будівельні
послуги.
Експерти прогнозують плавне зростання вартості квадратного метра і пов‘язують його зі стабільним попитом. Покупців все

більше цікавить житло в новобудовах з обмеженим в’їздом транспорту, паркінгом та добре продуманою інфраструктурою. Для
деяких франківців при купівлі
квартири благоустрій житлового
комплексу відіграє більшу роль
ніж ціновий поріг.
Цьогоріч на первинному
ринку купити квартиру в ІваноФранківську обійдеться в середньому в 10 тис. за кв.м. Детальніше про ціновий діапазон на неМікрорайон
Центр
Пасічна
Каскад
Позитрон
БАМ
Вокзал
Майзлі
Арсен
Угорники

середня ціна
грн/м²
21 025
9 140
11 750
9 880
10 180
13 860
10 875
11 250
9 970

рухомість в найбільших мікрорайонах міста наведемо в таблиці
нижче.
Для вторинного ринку 2018
рік поки не приніс жодних позитивних зрушень. Мешканці, які
прагнуть позбутися старого житла, готові йти на компроміси та
суттєво опускати ціни.
Ціновий діапазон на первинному ринку житлової нерухомості Івано-Франківська станом на
квітень 2018 р.

мінімальна ціна
грн/м²
10 200
7 680
11 000
9 000
9 500
13 200
10 600
9 500
8 810

максимальна ціна
грн/м²
31 850
10 600
12 500
10 760
10 860
14 520
11 150
13 000
14 130
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«Дякую Богові, що дав мені

народитися
українцем»

3 квітня Україна, перш за все літературна,
відзначила 100-річчя від дня народження
метра прози, автора знаменитого,
забороненого у «ще тій» Україні роману «Собор»
ВЕСЬ ТИРАЖ ЖУРНАЛУ ІЗ
«СОБОРОМ» КДБ ВИЛУЧИВ
Я мав щастя особистого спілкування з автором «Собору» на
початку 70-х років, за рік-другий
після народження роману. Тоді
для нас, студентів факультету
журналістики Київського держуніверситету ім. Тараса Шевченка В'ячеслава Брюховецького, Георгія Антиповича, Олега Дейнеко, Анатолія Цибульського, Ольги Варич, Валентина Бартовщука та інших однодумців по курсу, було два варіанти прощання
з рідною альма-матер: усталений або так званий «бездипломний». Це коли тебе де-факто з політичних мотивів виключали з
дійсно червоного універу: КДБ
накаже – і ти вже поза КДУ! Достатньо було з рукописним варіантом роману «Собор» (весь тираж журналу «Вітчизна» з «необачно надрукованим» у 1968 році
романом КДБ вилучив) потрапити на очі «стукачеві» (так само, як
з'явитися біля пам'ятника Шевченку в день перепоховання Кобзаря), - і ти вже «націоналіст»!
Репресії було посилено після 22
травня 1961 року, коли українці
масово відзначили сторіччя перевезення тіла Шевченка з берегів Неви до Канева. Прощавай,
студентське життя лише тому, що
ти Шевченкового дня з’явився
біля монумента Тарасу; зачитувався забороненим романом «Собор» Олеся Терентійовича – також міг опинитися поза КДУ. І залишилося би без відповіді твоє
наївне «Чому?..» та «За що?..».
Та що ми? Одесит Олексій
Притика 22 травня навколішки, з букетом квітів публічно попросив символічного прощення у гранітного поета-бунтаря
- і загримів на два роки у табори! Повнилися тоді в'язниці
і невдоволеними наказом Міносвіти (1970 рік) щодо захисту дисертацій виключно у Москві і винятково російською мовою. Це тоді (1971 рік) кадебісти «всучили» чергові десять років таборів Юрку Шухевичу, синові командира УПА Романа Шухевича, а на Янівському цвинтарі Львова русофіли-українофоби
нищили бульдозерами могили
українських січових стрільців. Це
тоді (1972 рік) було утретє заарештовано і заслано до таборів
Мордовії отця Василя Романюка,

майбутнього патріарха УПЦ Київського патріархату. Як і Василя Стуса, Євгена Сверстюка, Леоніда Плюща… Саме Олесь Гончар боронив переслідуваних владою Ліну Костенко, Григора Тютюнника та інших митців слова,
першим позитивно оцінив творчість Василя Симоненка, у статусі голови Спілки письменників
(1959-1971 роки) виступав «адвокатом» української мови, яку
нищили «борці проти націоналізму».
Я ЗАПИТАВ ГОНЧАРА
«ЧОМУ»?
«Чому?» - запитав я Олеся
Гончара навесні 1970 року, коли
ми, група студентів журфаку, за
кількасот метрів від жовтого
(«гуманітарного») корпусу універу, в музеї імені Тараса Шевченка
зустрілися з опальним автором
забороненого «Собору». Мав на
увазі підпільне ходіння студентськими гуртожитками і аудиторіями рукописного чи, якщо поталанить, журнального варіанту
забороненого роману. Промовистішою за слова була тодішня гірка усмішка письменника; не забуду і погляд-смуток, яким мене нагородив Гончар за мить до того,
як красивим почерком увічнити для мене своє дарче «На добро, на щастя!». Лише за 19 років
по тій зустрічі я уперше зміг придбати «Собор» у книгарні і без
озирання на «стукачів» переклеїти автограф письменника на вже
цивілізовано, 300-тисячним тиражем виданий роман. Щоразу,
коли у своїй домашній бібліотеці бачу «Собор» на полиці книг з
автографами письменників, відчуваю, як у душі ятриться давня
рана.
ВІН БУВ СУДДЕЮ ДУХОВНИХ
БРАКОНЬЄРІВ
Усі були тоді заручниками
ідеологічного насилля і терору.
Однак частина інтелігенції і студентства не потурала політичним деспотам своєю мовчанкою.
«Собор» був романом-викликом
кар'єризму пристосуванців, судом духовному браконьєрству.
Упродовж майже двох десятиріч шедевр Гончара замовчували, а його читачів переслідували.
«Циклон», «Берег любові», «Бригантина» були пізніше, однак ці
твори є у переліку творчої спадщини прозаїка (3-й том цензу-

«Я називав і завжди називатиму Олеся
Гончара ув’язненою совістю ув’язненого
народу. Ця совість ніколи не замовкне,
говоритиме навіть тоді, коли ми, нарешті,
станемо вільними. Адже пам’ять про
рабство є найкращим вартовим свободи».
Д.Павличко. Спогади.
«Олесь Гончар («Іди за мною!»)

Олесь Гончар із сином Юрієм, Одеса, 1970 рік
рованої УРЕ, стор. 102). Тільки
не «Собор»! Упорядники готували статтю про Олеся Гончара через 11 років по завершенні письменником роботи над романом,
однак твір до переліку не потрапив. Цікаво, що 3-й том було здано до набору у 1978 році, 4-й – роком пізніше, однак з друку вони
вийшли з інтервалом лише у декілька місяців. Чому?.. Наближений до головного редактора
УРЕ Миколи Бажана письменник
якось зізнався мені, що видання
3-го тому було пригальмоване
тривалою дискусією щодо змісту статті про Олеся Терентійовича: доки згадку про «Собор» не
вилучили, текст цензура не пропускала.
«НЕ БІЙТЕСЯ
НАЙСМІЛИВІШОГО
ЗАДУМУ!»
Завершивши роботу над романом, Олесь Гончар відвідав Запоріжжя. Письменник мав зустріч з металургами «Запоріжсталі», блукав легендарною Хортицею. Під час бесіди з читачами
довелося задовольняти допитливість запоріжців («А що то воно
за роман такий «галасливий» ви
написали?»). Поет Петро Ребро,
який упродовж тридцяти з лишком років очолював запорізьку філію Спілки письменників
України, у розмові зі мною якось
згадував: «Олесь Терентійович

був небагатослівним, якимсь
мрійливим, іноді загадковоусміхненим. Стосовно роману, переданого для набору до редакції
журналу «Вітчизна», відповідав
не конкретно: поживемо, мовляв,
побачимо!».
- З виходом у світ «Собору»
потрапила у «шторм» і наша
письменницька «чайка», - снував нитку спогадів Петро Ребро.
– Партійні боси намагалися залучити до ганебного цькування
Гончара та його роману місцевих
літераторів. Перший секретар
Запорізького обкому КПУ Михайло Всеволожський, який був ще й
членом ЦК КПРС, на партактиві у
приміщенні облдрамтеатру обурювався тим, що «місцеве відділення Спілки письменників досі
не засудило роман» і вимагав
від «відповідних органів» «розібратися, чим вони там займаються!». «Штатна» аудиторія залементувала: «На дєрєвню їх сослать!». Запорізькі письменники,
слід віддати їм належне, погроз
не злякалися і не підтримали
«антисоборівську вакханалію».
Очоливши у 1959-му Спілку письменників України, Гончар опікувався літераторамипочатківцями у регіонах (відомо
про його відвідини і нашого Тернополя). «Не цурайтесь ніяких
жанрів, не бійтесь найсміливішого задуму!» - радив Гончар початківцям, другий рік працюючи над

«Собором».
У 1971 році Олеся Гончара
відсторонили від керівництва
Спілкою. Настав пік «соборування», який боляче переживали
усі патріоти - від еліти української інтелігенції до нас, студентів журфаку КДУ. Упродовж майже двадцяти років для можновладців і «кишенькових» літераторів лайливим було слово з
п'яти букв - «Собор». Його тінь
зависла над долею не тільки Гончара; КДБ дедалі зухваліше розкручувало спіраль переслідувань
українців-патріотів: два роки по
тому, як з рук Олеся Гончара вирвали кермо СПУ, з інституту мовознавства турнули Галину Дітківську (дружину дисидента Євгена Пронюка), з інституту історії - Олену Апанович, з інституту літератури - Олексія Ставицького, з інституту ботаніки - 22-х
науковців, з інституту філософії- сімох «інакомислящіх» (точніше - «мислящіх»!). У 1978 році
Олекса Гірник, інженер з ІваноФранківщини, на Чернечій горі
здійснив акт самоспалення, однак це не зупинило політичний
терор у країні. Того ж таки року
– суд над Левком Лук'яненком,
самогубство (чи вбивство?) талановитого композитора і співака
Володимира Івасюка...
ДЕСЯТЬ ДНІВ ПО ТОМУ
ЙОГО НЕ СТАЛО…
«Іноді доводиться полемізувати з табірними людьми, бо поміж них поширене уявлення, що
тільки вони боролися з тоталітаризмом, тільки вони захищали
українську мову, історію, культуру, а ті, хто був по цей бік табірних дротів, лише, мовляв, догоджали режимові та мовчки чухали чуби, - писав Олесь Гончар запоріжцю Степану Кириченку з
приводу його нарису про Миколу Киценка, автора «Співця Хортиці». - Я ж стояв і стою на тому,
що вся Україна в міру можливостей захищала себе як нація...».
Хто-хто, а Олесь Гончар не марнував свої можливості порятувати
Україну. І словом, і ділом.
«Дякую Богові, що дав мені
народитися українцем», - один з
рядків, якими Олесь Терентійович збагатив свої знамениті щоденники 4 липня 1995 року. Десять днів по тому його не стало....
Тарас/Андрій БАГНЮК,
член НСЖУ. м. Кременець.
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Великдень

Найбільший в Україні
лемківський кошик

створили у Монастириськах

Висота незвичайного
символу Великодня –
півтора метра,
а довжина – два

О

ригінально відсвяткувати Пасху і
популяризувати лемківську культуру вирішили
у Монастириськах. Працівники музейного
комплексу «Лемківське село» змайстрували
гігантський кошик. Плели його два дні. А от матеріал
для творчості шукали майже тиждень.
- Лозу для кошика збирали
по усьому Монастириському району, - зізнається директор музею Віра Дудар. – Ми спершу подумали, що якраз із лозою проблем не буде. Але, як виявилося,
прутик має бути тоненький і довгий, без жодних сучків, - пояснила нам майстриня із лозоплетіння Олександра Адам’як. Тож
ми об’їздили не одне село, щоб
зібрати необхідний матеріал.
Посеред гігантського кошика поклали паску, шириною майже метр. До її оздоблення теж
поставилися ретельно. Каркас
зробили з лози. Обклеїли її картоном, а далі пап’є-маше. Зверху
прикрасили косичками – колись

ти, доводилося навіть розбирати піч. Загортали паску у плахту і несли на плечах. А у кошиках була інша їжа. До прикладу, туди клали, як мінімум, одну
копу яєць, а це 60 штук.
У Монастириськах переконані, більшого лемківського великоднього кошика в Україні
немає. Тож, є всі шанси, що цьогоріч у місті встановили всеукраїнський рекорд.
- У такий спосіб ми хочемо
популяризувати і зберігати лемківські традиції і звичаї, - запевняє Віра Дудар. – Всі чули про
фестиваль «Дзвони Лемківщини», а мало людей знають про
наш музейний комплекс «Лемківське село», де зібрано багато
цікавих експонатів. Лише у вівторок, 10 квітня, до нас завітало три екскурсії. Люди дізналися про наш кошик із ЗМІ, соцмереж і їх він зацікавив, тому плаПеред тим, як змайструвати мало свої традиції.
кошика-гіганта, колектив муЦікаво, що і в давнину лемки нуємо продовжувати такі творчі
зею тривалий час вивчав лем- несли до храму величезні коши- експерименти і
ківські традиції.
ки. Адже у сім’ях традиційно під надалі.
- Ми шукали цю інформацію час Великодніх свят їли лише
у книгах, - розповідає Віра Ду- освячену їжу. Родини у ті часи
дар. – розпитували у літніх лю- були великі, тому продуктів до
Юлія
дей, які ще пам’ятають, як це ро- храму несли багато.
били у їхніх родинах. Тому наш
- Траплялося, що паска була ТОМЧИШИН.
Фото Степана
кошик – це своєрідний симбіоз завбільшки, як колесо від воза,
БОРИСЛАВСЬКОГО.
всього цього. Адже кожне село - додає пані Віра. - Щоб її спек-

лемки робили їх із тіста, а в музеї
використали… жіночі капронові
колготки – аж 35 (!) пар.
- Щоб зробити ковбасу, напхали тирсою теж жіночі колготки, - додає Віра Дудар. – Зверху покрили їх будівельним клеєм, далі ґрунтовкою і розмалювали. Масло змайстрували з пінопласту, шинку – з тканини, а
сир - із шини.
Довкола Великодньої композиції фруктові дерева прикрасили «видутками» – це розмальовані видуті писанки. Лемки вірили, якщо так зробити, то
у саду буде добрий врожай, а також це був оберіг для господарства.

У Тернополі –
5-метрове яйце

На дерев’яний каркас намотали різнокольорові нитки. Ідею запозичили у
львів’ян. Також центр міста прикрасили
велетенськими розмальованими писанками. Виставили їх на Театральному майданіі біля пам’ятника Незалежності. Розмальовували вироби діти, студенти, художники.
На вулиці Сагайдачного облаштували
велетенську світлодіодну писанку.
Фото із сторінки
Тараса Ковальчука у фейсбуці

У Теребовлі – гніздечко з писанками

Оригінально прикрасили одне з найстаріших міст області Теребовлю. Депутати молодіжної міської ради самостійно декорували фотозону до свят.
Також на Великдень у Теребовлі водили гаївки та влаштували справжнє міське свято з концертом, іграми та веселими забавами.
Фото із сторінки «Теребовля – твоє місто»

У центрі Чорткова –
великоднє містечко
Величезні писанки та
кошики встановили на
центральній площі Чорткова. Усі роботи виготовлені власноруч колективами освітніх закладів райцентру. Кожне яйце – оригінальне,
прикрашене
квітами, різнобарвними
стрічками, з неповторними візерунками. Не менш
вражають й кошики – із
різним оформленням і наповненням. Всередині і
крашанки, і пасочки, і навіть великодні кролики та
баранчики.
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Новини
Україна
Московія підвела до нашого
кордону 77 тисяч військових

Росія зосередила на кордоні з Україною 19 батальйонних тактичних груп
першого і другого ешелонів чисельністю
понад 77 тисяч осіб. Про це заявив міністр
оборони, генерал армії України Степан Полторак в інтерв’ю «Урядовому кур’єру». «Цілком очікуване продовження агресивних
дій на сході України. Існує ймовірність переростання конфлікту в повномасштабну
агресію Кремля. Це правда, яка руйнує ілюзії щодо відмови Росії від окупації частини
нашої території й виведення її військ у найближчій перспективі. До складу угруповання входить майже тисяча танків, 2,3 тисячі бойових машин, понад 1,1 тисяча артилерійських систем і приблизно 400 систем
залпового вогню», - сказав міністр.

Порошенко задекларував
новий мільйон

було зафіксовано 52 випадки, йдеться в
щомісячному моніторингу згаданої організації. Основними порушеннями стали перешкоджання професійній діяльності журналіста - 32 випадки, побиття - сім випадків,
погрози - 10 випадків. Найбільше порушували право журналістів на професію приватні особи, правоохоронці, місцева влада і
депутати. Ця тенденція стала постійною з
минулого року. Також у звіті зазначаються
випадки обмеження доступу до публічної
інформації та юридичного тиску; випадки
політичного тиску і кібератак; випадки пошкодження майна журналістів, економічного тиску і нападів на офіси ЗМІ.

Вартість комуналки
зростатиме ще три роки

Мінекономрозвитку та торгівлі
прогнозує, що до 2021-го житловокомунальні тарифи в Україні зростатимуть щороку на різні види послуг
від 10 до 22 відсотків. Так, за прогнозами, газ протягом наступних трьох років дорожчатиме щороку на 20 відсотків.
Гаряча вода і опалення у 2019 році подорожчають на 10 відсотків, у 2020-у - на
11 відсотків, а у 2021 році - на 20 відсотків. Електроенергія зросте в ціні на 22,5
відсотків у 2019 році, на 15 відсотків - у
2020-у і на 12,5 відсотків - у 2021 році.

Кого чекають напівпорожні
новобудови?

Петро Порошенко задекларував
майже 1 мільйон гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному
інвестиційному банку. Відповідні зміни з’явилися у декларації глави держави 3 квітня. У січні-березні президент декларував майже 3 мільйони гривень процентного доходу від вкладів у МІБ.

Наша країна - одна з
найнебезпечніших для туристів

Україна потрапила у топ-20 найнебезпечніших країн світу для туристів
за підсумками 2017 року. Рейтинг опублікував Всесвітній економічний форум,
інформує «The Independent». Найнебезпечнішими для туристів аналітики визнали Конго і Таїланд. Далі в антирейтингу: Ямайка, Південна Африка, Гватемала,
Чад, Бангладеш, Малі, Ліван, Філіппіни,
Україна, Гондурас, Кенія, Єгипет, Венесуела, Нігерія, Пакистан, Сальвадор, Ємен і
Колумбія. Для формування рейтингу аналітики вимірюють ступінь ризику для туристів у тій чи іншій країні, пов’язаний,
найперше, з насильством і тероризмом.

Екс-регіонали і «поети Малоросії»
досі Герої України. Чому?

Суспільство обговорює можливість
позбавлення нардепа Надії Савченко
звання Героя України. За словами політолога Володимира Бардачука, понад 400
осіб мають таке звання. Чи всім його надано заслужено? «На жаль, ні, - сказав політолог у коментарі «Експресу». - Наприклад, депутат від «Опоблоку» Юрій Бойко - відомий скандальною історією в часи
свого урядування, пов’язаною із закупівлею газовидобувних морських платформ
на сотні мільйонів доларів - значно дорожче від ринкових цін (вишки Бойка).
Має звання і екс-керівник уряду Юхим
Звягільський - власник шахти імені Засядька, де загинуло дуже багато людей.
«Герой» - екс-регіонал Сергій Тулуб постачав «тітушок» на Майдан і втік з країни
під час Революції Гідності. Героєм України
є донецький поет Борис Білаш, якого друкують у збірках «Поети Новоросії». А ексмер Києва Олександр Омельченко потрапляв у ДТП, в яких гинули люди».

Хто порушує свободу слова?

За три місяці цього року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 71 випадок порушень свободи слова. За аналогічний період 2017 року

Життєвим інтересом України є перемога над Росією. Але після її розвалу відбудеться масовий потік тамтешніх жителів, сказала письменниця Оксана Забужко в інтерв’ю «РБК-Україна». «Мене хвилюють дуже конкретні загрози, які стирчать в нас перед очима, але чомусь ніхто про них не говорить. Наприклад, чи
хтось в українській владі переймається
тим, що в самому тільки Києві стоять понад 75 тисяч квартир так званої «первички»?.. Їх будують для відмиву грошей і легалізації капіталів. Але ж це вже вимахали по всій Україні, цілі новозбудовані міста - «під ключ»… У мене питання: а кого
чекають всі ці квартири? Хто має в них заселятися? Може, хтось далекоглядніший
і поінформованіший, аніж ми з вами, вже
обмірковує якусь програму «великого переселення народів» на той час, коли в РФ
почнеться «русский бунт, бессмысленный
и беспощадный»? Якщо це російський капітал готується приймати в Україні лавину з сотень і сотень тисяч росіян, які, знищивши свою країну, лаштуються перебиратися в мою, то така перспектива мене
абсолютно не тішить», - заявила Забужко.

Кількість багатіїв зросла удвічі

Згідно з деклараціями, 1061 особа
в Україні має дохід понад мільйон. Найбільше мільйонерів проживає у Києві 409, йдеться на офіційному сайті ДФС. Порівняно з минулим роком, кількість мільйонерів зросла вдвічі. Більшість декларантів заявили про дохід у вигляді зарплати - 4,1 млрд. грн. Доходи у вигляді спадщини або подарованого майна склали 2,1
млрд. грн. Продаж рухомого або нерухомого майна принесла 1,1 млрд. грн. Загальна
сума графи «інші доходи» склала 2,1 млрд.
грн. Іноземні доходи - 400,6 млн. грн.

Кожен другий продукт підроблений

Кожен другий продукт в Україні контрафактний. Тобто те, що написано на упаковці, і те, що насправді є у складі такого продукту, - дві різні речі. Про це
на телеканалі ZIK розповів гендиректор
Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. За
його словами, в Україні є й такі виробники,
які виготовляють повністю контрафактні
продукти, але впливати на них, фактично,
неможливо. Приміром, українці не можуть
бути впевнені, що купують 100-відсоткове
вершкове масло. Часто платять за спред,
де 30 відсотків пальмової чи іншої рослинної олії.
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Світ
Українці забирають у США батьків,
щоб не сидіти в декреті

Українки забирають до США своїх
батьків, щоб не сидіти в декреті й мати
можливість працювати. Як повідомляє
«Forumdaily.com», у США догляд за дітьми
коштує великих грошей, і ці витрати можуть собі дозволити далеко не всі. Тому
протягом багатьох років бабусі й дідусііммігранти переїжджають в Штати не в
пошуках кращої роботи або життя, а щоб
допомогти у вихованні дітей. Літні люди
приїжджають у США по візах B-2. Це візи
для туристів, які дозволяють пенсіонерам
залишатися в країні на термін до шести
місяців. Часто бабуся отримує візу і приїжджає у Штати на згаданий період, аби глядіти онуків. Потім їде назад, після чого по
цій же візі приїжджає дідусь і займається
онуками протягом наступних півроку.

Трудове рабство в Європі
набирає обертів

Кількість виявлених жертв торгівлі людьми збільшилася в усій Європі,
повідомляє «Politico». У деяких країнах, зокрема в Бельгії, на Кіпрі, Грузії,
Португалії, Сербії та Великобританії випадки трудової експлуатації є більш поширеними, ніж сексуальне рабство. «Моніторинг показує, що все більше і більше осіб стають жертвами торгівлі людьми для роботи в жахливих умовах в Європі, як всередині, так і за межами національних кордонів», - сказав Сіобан Муллаллі, президент групи експертів по боротьбі з торгівлею людьми. За його словами, жертви часто не хочуть видавати
себе - бояться депортації або відплати
від мереж злочинної торгівлі. Більшість
жертв трудової експлуатації - чоловіки.
Хоча, й серед жінок це не рідкість.

Вашингтон заборонив
американцям вести бізнес
із росіянами

США заморозять активи всіх фізичних та юридичних осіб з «кремлівського списку». Американцям заборонили вести будь-які справи з громадянами РФ, які потрапили під нову хвилю
санкцій, повідомила прес-служба міністерства фінансів США. За словами міністра фінансів США Стівена Мнучіна, російська влада навмисно діє на користь
олігархів та фінансових еліт. «Російський уряд бере участь у різноманітних
злочинних діях у всьому світі, включаючи продовження окупації Криму та підтримки насильства у східній Україні, постачання режиму Асада озброєння, хоч
цей режим наносить удари по цивільних
особах», - сказав він.

Життя в Америці дорожчає

Індекс споживчої довіри, розрахований серед американців віком до
35 років, вперше за всю історію підрахунку виявився нижчим, ніж серед
людей, старших за 55 років, йдеться у звіті Мічиганського університету і компаній «Haver Analytics» та
«Deutsche Bank». Частково аналітики
пояснюють це вартістю освіти, що різко
підскочила, і в результаті борги за кредитами на навчання у вишах США склали рекордні $1,4 трильйона. Дуже зросла останнім часом і вартість нерухомос-
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ті. Тому правило, згідно з яким для комфортного існування потрібно витрачати не більше 30 відсотків зарплати на
виплату оренди або іпотеки, зараз майже недосяжне для молодих американців, пише «MarketWatch». Як наслідок,
вперше за 130 років число американців, які живуть з батьками, перевищило кількість тих, хто живе окремо. «Хоча
США - одна з найбагатших країн світу, з
одним із найвищих показників ВВП на
душу населення серед розвинених країн, проте американці песимістично налаштовані щодо фінансового становища підростаючого покоління», - каже
аналітик «Pew» Брюс Стоукс.

Варшава хоче скоротити
зарплати чиновникам

Партія «Право і Справедливість»
має намір ухвалити закон про зниження зарплат польським чиновникам. Про це заявив лідер партії Ярослав
Качинський, повідомляє «Укрінформ».
Фінансові обмеження стосуватимуться
депутатів Сейму і сенаторів, також введуть ліміти на зарплати для чиновників
місцевого рівня та керівників держкомпаній. Чиновники, які отримали великі премії в кінці минулого року, повинні
віддати ці кошти на благодійність. Зарплату депутатам скоротять на 20 відсотків. Також введуть нові ліміти на обмеження оплати праці керівників місцевої
адміністрації: війтів, бурмістрів, мерів,
маршалків, старост і їхніх заступників.
Скасують всі додаткові виплати, крім
зарплат, для керівництва держкомпаній.

ООН просто дивилася,
коли Росія вторглася в Україну

Постійний представник США при
ООН Ніккі Хейлі розкритикувала цю
організацію за бездіяльність у 2014
році під час анексії Росією Криму, в рішенні сирійського питання і в справі
отруєння Скрипалів. Про це вона заявила, виступаючи перед студентами Дюкського університету в Північній Кароліні,
повідомляє «Фокус». «ООН стояла і дивилася, коли в 2014 році Росія вперше після
Другої світової війни порушила кордони
Європи і вторглася на територію України,
поглинула Крим і продовжує свої дії на
сході України», - сказала Хейлі. Вона розкритикувала діяльність ООН, згадавши
свого попередника часів Джорджа Буша
- Джона Болтона, який звинувачував ООН
у заполітизованості й неефективності.

Швейцарці везуть сміття
до сусідів, щоб не платити
за нього вдома

Швейцарці їздять до сусідньої
Франції й залишають там... сміття. Це
дешевше, ніж платити у своїй країні за
його утилізацію. Митники французького
Франш-Конте, що межує зі Швейцарією,
стверджують: уже перехопили 140 швейцарців, які хотіли викинути сміття за кордоном. За оцінкою французької влади,
вдалося запобігти ввезенню в країну приблизно 10 тонн сміття. Але багато «туристів» вислизнули від митників, повідомляє
«The Local». Причиною «сміттєвого туризму» стала дорожнеча утилізації відходів у
Швейцарії. У деяких регіонах встановлені електронні урни, які зважують сміття й
вимагають гроші за кожен кілограм. Або
ж відходи можна викидати лише в дорогих мішках, схвалених місцевою владою.
Трапляються й інші побори. Тому Франція
стає привабливим місцем для швейцарських туристів-«сміттярів». Та й добратися до сусідів можна просто на тролейбусі.
Швейцарців не лякає навіть штраф у розмірі 150
євро у Франції.

Ольга
ЧОРНА.
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Сокровенне

Сімейне

гніздечко

На фото Віктора СМОЛЯКА: пластунка юначка-прихильниця Софія Котів і пластунка новачка Анастасія Бобровська з Шумська.

Дівочими устами

Немов той

самотній
лелека...

Коли з туману визирають крила самотнього лелеки, душа, зіщулившись,
плаче над минулим. Тоді я знову складаю скибочку з твоїх слів, усмішок, дотиків, прикрашаю її спомином, який чомусь прогірк. І, чи не вперше, рішуче
відмовляюся поставити цей витвір біля
серця, яке стомилося боліти.
А ти? Ти щасливий, правда? Про
мене, мабуть, і не згадуєш. А ще недавно казав – любиш. Я вірила твоїм словам, бо надто довго чекала на них. Мені
здавалося, що знаю тебе дуже добре, а
виявилося, зовсім мало. Даремно мої зізнання відлітали до тебе білими голубами. Я відправляла тобі свої надії, а ти
перетворював їх на біль і розчарування.
Для тебе це були лише слова. А я, за своєю любов’ю до тебе, ніяк не могла зрозуміти, що ти просто не кохав мене.
То чому ж одразу не сказав, що я не
та, якою мариш щоночі, яку хочеш бачити завжди й усюди? А «люблю» говорив тільки тому, що це гарне слово. А
ще тобі подобалося бачити очі закоханого дівчати, які дивилися на тебе так
захоплено!
Я жила тобою. Забувала про себе і не
бачила, що за моїми плечима ховається
неправда. Навіщо ти обіцяєш, що приїдеш, коли знаєш, що не зробиш цього?
Не обіцяй мені більше нічого. Я забуду усі твої слова, загублюся в мороці
темної ночі, залишу тебе на тім місці, де
побачила вперше. Відпущу тебе зі свого
серця і вже не згадаю. Забуду колір твоїх очей, голос, дотик твоїх гарячих рук.
Я навчуся жити без тебе.
Не жалію, що покохала тебе. Ти не з
минулого і не з майбутнього. Ти був і залишишся у моєму світло сумному сьогодні. Я ж, немов той самотній лелека, у
якого підрізали крила.
Оксана В.
Бучацький район.

П

ісля довгої затяжної зими
нарешті завесніло. Рясний
теплий дощ лагідно
обливав довкілля, купав його,
як мати дитину. І хоч небо
було сірим і низьким, в повітрі
впевнено витав дух весни.
Він заполонював усі куточки і
щілинки на землі, прокрадався
до людськи душ і шепотів їм на
вуха: «Весна, диво-весна настала,
час любові, тріумф життя!»
Це все відчував Роман Якович, крокуючи бруківкою до своєї роботи, без
парасолі, з розстібнутою курткою і дивним відчуттям у серці. Він, наче хлопчак, перестрибував калюжі і думав про
свій фотоапарат, який забув вдома.
– Треба телефоном зробити кілька
фотографій першого весняного дощу, –
подумав.
Тільки-но дістав мобільник з кишені, як той задзвенів мелодією «Червоної
рути».
– Хто б це міг бути? – глянув на невідомий номер.
Незнайомий жіночий голос просив
про зустріч у редакції районного радіомовлення, директором якої працював
Роман Якович. Давши жінці згоду, він
забув про цей дзвінок, і прийшовши на
роботу, поринув у свої звичні справи. А
вже десь пополудні двері відчинила жіночка, років сімдесяти, з великою господарською сумкою.
– Я вам тут картопельки та бурячка принесла, – сказала якимось дивним
голосом.
– Я, наче, не замовляв, – став перебирати в голові думки Роман Якович, але
незнайомка продовжила:
– Це, щоб ви мені допомогли.
– Я слухаю вас. Якісь проблеми? –
запитав Якович, знаючи, що зазвичай
люди приходять до редакції зі скаргами та якимись негараздами.
– Та ні, - стиха мовила жінка і задумалася.
Щоб заповнити паузу Роман Якович
запропонував:
– Давайте, для початку познайомимося. Мене …

Перше кохання
– Я знаю про вас все, – перервала
його гостя. – Мене звуть Марія. Прошу
вас, знайдіть моє перше кохання!
Роман Якович глянув на Марію і відзначив про себе її сиве волосся, зморшкувате обличчя, спрацьовані руки.
– А серце, напевно, у неї молоде, –
подумав і сумовито посміхнувся.
– Ми любили одне одного без тями,
але доля-злодійка вкрала його в мене, –
почала свою сумну оповідку Марія.
Розповіла, що з Іваном вони розлучилися через його батьків, які не захотіли бідної невістки. Марія після цього невдало вийшла заміж. Не по любові, нічого доброго не вийшло, ото й розійшлися невдовзі. Народила доньку,
тяжко працювала в колгоспі. Життя
збігло за клопотами та роботою. Тепер
одна-однісінька мешкає в убогій хатині
і має заповітну мрію – знайти Івана, кохання усього її життя.
Роман Якович глянув на жінку і сказав:
– Ну, якщо тільки він живий, то питань немає.
Він любив таку роботу – щось досліджувати, когось шукати. Це додавало йому снаги і оптимізму. Він сам переживав ці події, ставши їх учасником,
смакував життя, наче вишуканий напій.
...Автобус їхав дуже повільно, здавалося – вічність. Марія не могла дочекатися зустрічі. Вона підготувалася належно – вставила зуби, пофарбувала волосся, зробила манікюр, навіть мобільний телефон купила новішої моделі.
…Іван розхвилювався. Дзвінок про
те, що його шукає Марія, застав чоловіка
зненацька, добре, що дружини не було
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За плечима -

ангел
мамина

Струни серця
ДЛЯ НАС ВОСКРЕС
І ось настав той день величне свято,
Великий день і радості, й тепла.
Але ж Господь так вистраждав
багато,
Й для нас воскрес, для світла і добра.

і

Ми у пласті зробили стрибок
До секрету скобиної мрії.
І для себе пізнали урок,
Що не зможем в житті без надії…
У серцях наших щиро палає.
Та іскра таборова - не гасне.
А пластунське окрилине С.К.О.Б.
Залишає у душах прекрасне…

На життєвих стежках
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вдома. Довго думав, згадував юність,
прокручував у голові своє життя. Діти
дорослі, внуки – школярі, він – пенсіонер, дружина теж, правда на ринок ходить, городовину продає. Їй він ніколи
не зраджував, хоча й особливої любові
між ними не було. А тепер тим паче, вивітрились стосунки, як парфуми «Шахразада», аромат яких він так любив.
Ноги самі його понесли до готелю.
Забронював номер на три дні. Купив
квіти, шампанське і цукерки, поспішив
на автостанцію.
– Іванку!
– Маріє!
Більше він нічого не пам’ятає, тільки її очі, ті ж самі, що колись запали
йому в душу. І бузок, його весняний
хміль, що зводив з розуму, коли вони цілувалися під його розлогим кущем.
Іван глянув на годинник мобільного. Була третя година ночі. Дружина не
телефонувала. Мабуть подумала, що
він поїхав у село на цвинтарі прибирати перед святами. Іван вийшов на балкон. Глянув на нічне містечко. Воно спало, тільки поодинокі вогники магазинів розливали різноколірні вогні у навколишню тишу. Як гарно! Він ніколи
цього не бачив, чи не помічав. А може,
він ніколи не жив? Та жив, жив, бо ж
діти є.
Що тепер буде? Як буде? Утім, треба подякувати Яковичу, якби не розшукав його, не був би він такий щасливий,
- думки обсідали голову.
Прощалися Марія з Іваном не так,
як на старості літ, а як тоді, в юності. Не
назавжди. Домовилися зустрітися після
свят, але вже в Марії. Їм хотілося довго
жити і бути нарешті разом…
А через тиждень Марії не стало.
Життя ніби внесло свої корективи, аби
нікому на завдавати зайвих клопотів.
Залишила Марія цей грішний світ
тиха і спокійна, умиротворена та щаслива. Її сонячно осявала усмішка першого кохання…
Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

- Не візьму я її до себе! У
мене своїх двоє дітей. Чоловік
копійки заробляє. Ще й батько
лежачий, - з притиском мовила
Люська.
- Але ж вона донька твоєї
рідної сестри, - настоювали родичі. - Шкода сироти.
- І що?
- Держава допоможе.
- Ага! От Оленин батько десь
вештається, хай держава його
шукає, аби допоміг чи до себе
забрав.
Дівчинка мовчки слухала, як
родина на маминих поминках
гризлася, куди її подіти.
- Якби знаття, що Дмитро
справді Оленчин батько. Але
ж… Дитина начебто не від нього…
Родичі на Оленку не звертали уваги, немов її тут не було.
Обговорювали покійну маму.
І батька, якого дівчинка не
пам’ятає. Мама за життя не сказала Оленці жодного поганого
слова про батька. Лише дивувалася:
- Кому ж пекло наше з Дмитром щастя? Хто його з вітром
пустив?
Коли Тетяна захворіла, хотіла знайти колишнього чоловіка. Можна було б здати аналізи,
аби довести батьківство. Але
сестра вперто відмовляла:
- Олені одинадцять років.
А Дмитро від тебе пішов, коли
вона зовсім малою була. Всі
роки мовчить, як риба об лід.
Якби хотів - дався б чути…
…Сестри рідні, але різні.
Так казали про Таню і Люську. Таня була молодшою. Росла доброю, спокійною. Гарненькою. А Люська завжди насуплена. Повнувата. Коли злостилась,
гризла нігті. Хлопці її дражнили. Вона їх лупцювала. І шалено
заздрила сестрі.
Кавалерів у Люськи не було.
Аж поки не почав залицятися Орест з приміського села.
Не тому, що палав коханням
до дівчини, яку знав зі школи.
Хлопцеві набридло жити з вічно п’яними батьками. Люська була щаслива. І вискочила за
Ореста заміж. Батьки поділили
хату: половину віддали старшій
доньці.
Орест був ледачий. Люська
пильнувала, аби чоловіка не вигнали з чергової роботи. І щоб
оковитої не нюхав.
Тетяна вивчилася на бухгалтера. Працювала на одному з містечкових підприємств.
Там і познайомилася з Дмитром. Коли Люська побачила
майбутнього сестриного нареченого, зрозуміла: вона Таню не

Вербове гілля кланяється людям,
Пташа співає і дзюрчить струмок.
“Христос Васкрес!” вже чується повсюди,
Хай щезне все погане із думок.

молитва
Ангел у білих шатах стояв біля вікна і щасливо усміхався.
Може, це був хтось із лікарів. Можливо, марево… А, може, й ні…

просто не любить - ненавидить.
Дмитро гарний, модно одягнений, освічений. Не те, що Орест.
Люська аж схудла від заздрощів.
- Нічого, сестричко, колись
твоє щастя закінчиться, - шепотіла, наче змія.
…Тетяна дізналася про вагітність, коли Дмитро був у відрядженні. Сказала вдома. Батьки
зраділи. А Люська…
- Не твоя це дитина, не твоя,
Дмитре, - при кожній нагоді
в’їдливо кидала швагрові ще до
народження маленької.
- Не говори дурниць.
- Моя сестричка веде бухгалтерію Олексієві. Чула, він до
Таньки давно не рівно дихає. І
не тільки…
- Знаю про бухгалтерію. І
Олексія також. Таня в нього
просто підробляє.
- Саме так, «підробляє». В
ліжку. Та він їй платить більше,
ніж вона на своїй роботі має. Чи,
може, Олексій такий крутий бізнесмен?
…Новонароджена доня була
схожою на Таню. Люська зловтішалася:
- А я тобі, Дмитре, що казала? Взагалі, дівчата на батьків
подібні. А тут… І, до речі, Олексій з букетом під пологовим вистоював. Недаремно, ой, недаремно він холостякує…
Дмитро дивився на маленьку і переконував себе: «Не моя
дитина. Нічого спільного». Так і
сказав дружині.
- Дмитре, побійся Бога!
- Все я знаю. Не виправдовуйся.
Люська заходила поглянути на племінницю, а насправді вчергове вколоти Дмитра. Коли
Оленці виповнилося півтора
року, подружжя розлучилося.
Дмитро подався геть. Оскільки
був нетутешній, його в містечку
більше не бачили.
Нарешті Люська «вкусила»
шматок радості. Зловтішалася.
А Тетяна не могла втямити, хто
розпускав чутки, через які розпалася сім’я…
…На Тетяну посипалися негаразди. Закрилося підприємство, де працювала. Рятував
підробіток в Олексія. Раптово
померла матір - тромб обірвався. Невдовзі після цього зліг
батько. А потім і сама занедужала.

- Оленко, що б не трапилось, за твоїми плечима завжди
буде ангел і моя молитва, - казала доньці Тетяна. І Олена це завжди пам’ятала.
Люська не зізналась сестрі
у своєму ганебному вчинку навіть тоді, коли та лежала на
смертному одрі. Так і залишилася жити з непрощеним гріхом…
У містечку була школаінтернат, туди й потрапила
Оленка. Їй було ліпше серед
чужих, аніж біля рідної тітки.
Тому дівчинка не любила канікул. Ще рідше їздила до тітки,
коли вступила у виш.
…Ігор Петрович був молодим удівцем. Статний, перспективний, заможний. Студенткам
викладач подобався. А йому
приглянулась Олена. Скромна
дівчина з важкою, довгою косою. Одна з найуспішніших на
курсі. Він дізнався, що вона підпрацьовує нянею. Староста групи пояснив: Олена - сирота.
Тітка не рада її бачити. Про
це сказав дівчині Орест «по секрету», коли був під «мухою».
Люська таки не впантрувала
чоловіка: почав добряче прикладатися до пляшки. І злилася,
що її доньок наче зачарували: в
жодної нема кавалера. «Боліла»
Люську й друга половина хати.
Але не могла прихопити Оленині «квадрати». Проте найбільше
муляло Люсьці, що в Олені вона
бачила покійну сестру: вродливу, з розкішною косою, добру і
розумну.
…Олена гуляла в парку з маленьким Тарасиком, поки його
батьки проводили вихідні у
Карпатах. Назустріч йшов Ігор
Петрович. Вдавши, що нічого не
знає про підробітки студентки,
запитав:
- Невже цей гарненький малюк ваш?
- Що ви?! - почервоніла Олена. - Я… я працюю нянею. У вільний від навчання час. Тож пари
не пропускаю.
- Отже, я не маю шансу запросити вас на горнятко кави?
Вибачте, звучить банально. Але
я справді хотів би вас запросити на каву. Ви мені подобаєтесь.
І це вже не банально.
Розгублена дівчина кліпала
від несподіванки очима. А малий з цікавістю розглядав чужого дядька.
…Коли після закінчення ін-

ституту Олена сказала тітці, що
виходить заміж за свого викладача, тією від злості і заздрості
аж затіпало.
- Що, голову немудрому дівчиськові задурив? Йому скільки років? П’ятдесят? Шістдесят?
Колишня жінка твоєї коси ще не
пробувала обірвати?
- Нічого такого й близько
немає.
- Хто він, а хто - ти. Про це
подумала?
Орест, похитуючись у дверях, слухав розмову.
- Чуєш, Олено, виходь за свого професора. І трим… тримайся подалі від тієї зміюки… тітки
твоєї. То вона матір твою розлучила з Дмитром. Я все знаю.
Все чув. Тепер… каюся… каюся… Мав сказати це Тані. Змовчав, дурень. Гріх на душу взяв.
Ти того… прости мені. Прости…
- Як розлучила? - не могла
втямити Олена.
- Як?! А сказала, що ти не
Дмитрова донька. Нагуляна. А
він повірив. Хвостом крутнув.
- Замовкни, п’яний бовдуре!
- верескнула Люська.
- Не замовкну! Покаятися
хочу. Це ти, зміюко, свою сестру
зі світу звела. Дитину осиротила.
Олена запитально дивилася на Люську. Тій аж моторошно
стало. Здавалося, її пропікають
поглядом сестрині очі…
…Час для Ігоря Петровича рухався неймовірно повільно. Його дружина народжувала первістка. Сина. Вони чекали на малюка чотири роки. Вагітність проходила складно. Чоловік раз-по-раз поглядав на годинника. Страшенно хвилювався за Оленку.
Лікарі щось говорили, радили породіллі. А її свідомість
була, наче в тумані. І раптом
крізь пелену болю почула мамині слова:
- За твоїми плечима - ангел і
моя молитва…
Малюк голосно сповістив
світ про свій прихід. Полегшено
зітхнули лікарі.
- Дякую, мамо, - душею прошепотіла Олена.
Ангел у білих шатах стояв
біля вікна і щасливо усміхався. Може, це був хтось із лікарів. Можливо, марево… А, може,
й ні…
Ольга ЧОРНА.

“Христос Воскрес!” зібралися ми нині,
Щоби віддати шану і любов
Такій святій і люблячій Людині,
Яка за нас пролила свою кров.
Закінчилась дорога страсно-хресна,
Хай і у нас скінчаться біль і плач.
О, наш Ісусе, дай, щоб вже воскресла
Любов й між нами... І за все пробач...
Леся ЛЮБАРСЬКА.
* * *
Вдягаймо Слово в дивовижні шати,
Немов дитя, плекаймо день-у-день,
Воно повинно щирістю блищати
На острівцях надії і натхнень.
Хай вруниться,
як ніжний цвіт любові,
Розквітне в наших зболених серцях,
Пливе струмочком в солов’їній мові,
Веселкою засяє на устах.
Не даймо бур’янам в литаври бити,
Хай тішить слух небачена краса.
Це зброя для сміливих ерудитів –
Одвічна, щедра, весняна яса.
* * *
Так хочеться злетіти
в небо птахом,
Забувши всі химерності життєві.
Хоча би раз, одним єдиним змахом,
Таки відчути радості миттєві.
Вельбучно всістись
на пухку хмаринку,
Із місяцем купатись у загравах,
Заплести в косу самоцвіт-росинку,
Шукаючи п’янкі смарагди в травах.
Вдягнутися у шати із веселки,
Вдивлятися журавкою у зорі.
Сховати власні болі в закапелки,
Осадки закопати в темнім зворі.
* * *
Яскраве сонце у зеніті,
Шепоче вишня з вітерцем,
Ми топимось в п’янкім суцвітті
Під мальовничим деревцем.
Малюємо прийдешнє завтра,
Медок солодкий на устах,
…Згораємо, неначе ватра,
Ліхтариками у містах.
Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.
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Спорт

Друга поразка поспіль

7

квітня
футбольний клуб
“Нива” у 21 турі
Другої ліги на виїзді
поступився “Ниві-В” з
рахунком 1:0.

Герої минулого
спортивного року

У

перше за дванадцятирічну
історію проведення
Всеукраїнської урочистої
церемонії «Герої спортивного
року» імена володарів
«Спортивного Оскару» названо
в самому центрі української
столиці – Українському домі.

Традиційно святковий захід зібрав
в одному залі цілу плеяду уславлених
олімпійців минулих років до талановиту молодь сьогодення. Тож на церемонії нагородження герої спортивного року отримали багато приємних
подарунків від організаторів та партнерів, вітань від своїх старших колег та музичних гостинців від українських вихованців. Окрім того, найкращі спортсмен, спортсменка та тренер
року отримали від Олімпійського комітету України грошові премії - по 75
тисяч гривень кожен.
Переможці Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року-2017»
Найкращий спортсмен року:
Олександр ХИЖНЯК – чемпіон світу, чемпіон Європи з боксу (75кг), найкращий боксер чемпіонату світу та Європи, найкращий боксер світу-2017.
Найкраща спортсменка року:
Ольга ХАРЛАН – чемпіонка світу з
фехтування на шаблях.
Найкращий тренер року:
Світлана САІДОВА – головний тренер збірної України з синхронного
плавання – за 6 медалей чемпіонату
світу.
Сенсація року:
Юлія ЛЕВЧЕНКО – срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики,
бронзова призерка чемпіонату Європи в закритих приміщеннях, бронзова

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала чемпіонкою
25-тисячника в Джексоні.
У фіналі 21-річна українка,
посіяна під першим номером,
виграла у представниці Італії
Гаї Санезі. Цей титул став для
Ангеліни дев’ятим на турнірах
ITF і вже третім в поточному сезоні.
* * *
У австрійському Гохфільцені триває чемпіонат світу з біат-

призерка чемпіонату світу U20, чемпіонка Європи U23 (стрибки у висоту).
Найкраща команда року (збірна):
Збірна України з синхронного
плавання Ганна Волошина, Анастасія Савчук, Олександра Кашуба, Валерія Апрєлєва, Єлизавета Яхно, Ксенія
Сидоренко, Яна Нарєжна, Владислава
Алексіїва, Марина Алексіїва – бронзові призерки чемпіонату світу (6 медалей).
Олімпійська надія України:
Дар’я БІЛОДІД – чемпіонка Європи
з дзюдо серед дорослих (48кг).
Сильні духом (паралімпійські
види спорту):
Людмила ЛЯШЕНКО – чотириразова чемпіонка, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, переможець та багаторазовий призер Кубків світу з біатлону серед спортсменів з ураженням
опорно-рухового апарату.
Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту):
Лариса СОЛОВЙОВА – чемпіонка Х
Всесвітніх ігор з пауерліфтингу, єдина
в світі чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор (2005, 2009, 2013, 2017 рр.).
Спортивна слава України:
Тетяна ПРОРОЧЕНКО – Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики.
Анатолій ПОЛИВОДА – Олімпійський чемпіон з баскетболу.
Окрім того, під час ХІІ Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року-2017» відбулося вшанування Олімпійського чемпіона з фристайлу ХХІІІ зимових Олімпійських ігор
в південнокорейському Пхьончхані
Олександра Абраменка та його тренерів.

лону серед військових. 7 квітня
українські спортсмени виграли
дві бронзові медалі у командних
змаганнях. А перші сходинки
п’єдесталів, як у чоловічій, так і
у жіночій гонках посіли господарі – команда Австрії. Щодо українських квартетів, то вони влучно стріляли, але мали традиційні проблеми зі швидкістю, тому
фінішували лише третіми. За
чоловічу збірну бігли Тищенко,
Ткаленко, Прима та Семенов, а
за жінок виступали Дмитренко,
Варвинець, Кручова та Джима,
яка напередодні здобула срібну
медаль у спринті.
* * *
Після розслідування дисциплінарним інспектором, УЄФА

Зустріч у Вінниці викликала чималий ажіотаж серед
місцевої публіки і господарі не розчарували своїх вболівальників. Протягом матчу вони створили набагато більше гострих моментів,
змусивши Механіва регулярно вступати у гру. Натомість
гра тернополян в атаці другий матч поспіль викликає
чимало запитань.
А вирішилося все у середині першого тайму: вінничани подали серію кутових ударів, під час одного з

яких капітан “Ниви-В” Ігор
Маляренко виграв верхову
боротьбу та головою відправив м’яч у сітку.
Другий тайм не був багатим на яскраві моменти, проте “Нива-В” була дуже близькою, щоб подвоїти рахунок, але майстерність нашого голкіпера не дозволила їй
цього зробити.
До фінального свистка

Футбольні новини

20-річний вінгер
«Динамо» Віктор Циганков відзначився у
матчі 26-го туру УПЛ
проти «Зорі» (4:0),
знову вписавши своє
ім’я в історію київської команди. Гол у
ворота Андрія Луніна
став особливим для
талановитого динамівця, бо він забив його вже у шостому матчі Прем’єр-ліги поспіль. Тим самим Віктор повторив досягнення двох бомбардирів, які виступали за київську команду на межі століть
- Максима Шацьких та Діого Рінкона. Усього в
2018 році на рахунку Циганкова 8 голів та 5
результативних передач в 11 матчах.
* * *
Відбулися
вибори нового президента
Української футбольної
прем’єр-ліги. За результатами голосування ним
став швейцарець Томас
Грімм, який був єдиним
кандидатом на цю посаду. За 58-річного функціонера віддали голоси десять клубів, два
утрималися. Грімм керуватиме прем’єрлігою чотири роки та стане третім в її історії керівником після Віталія Данилова
та Володимира Генінсона. Швейцарець раніше співпрацював із Федерацією футболу
України та у 2016 році займався юридичними питаннями при підготовці збірної Укра-

Спортивна арена

вирішив відкрити справу на
“Рому” через незаконне вивішування забороненого прапора
“ДНР”. Федерація поки що трактує задукоментований факт, як
провокативну поведінку політичного, ідеологічного, релігійного чи образливого характеру.
Нагадаємо, що на матчі-відповіді
1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома –
Шахтар на секторі фанатів господарів було помічено “прапор”
“ДНР”. Згодом ФФУ надіслала
скаргу в УЄФА щодо “прапора”
терористичної організації і Європейський футбольний союз
прийняв її до розгляду.
* * *
Міжнародна федерація боротьби перенесла чемпіонат

команди ще встигли обмінятися нагодами, однак матч
так і завершився з мінімальним рахунком. Друга поспіль
поразка “Ниви” у чемпіонаті опустила команду на п’яту
сходинку турнірної таблиці Другої ліги. У наступну неділю на нашу команду очікує
третє виїзне протистояння підряд. Суперником буде
чернівецька “Буковина”.

їни до Євро-2016. Крім цього, він був президентом швейцарського клубу “Янг Бойз” та
та у 2009-2010 роках очолював Швейцарську футбольну лігу.
* * *
Голкіпер луганської “Зорі” Андрій Лунін стане гравцем славетного міланського
футбольного клубу “Інтер”. Сума трансферу 19-річного українця складе 6 млн. євро.
Керівництво міланського клубу вже узгодило деталі контракту, перехід практично завершено. Найближчими днями відбудуться зустрічі між представниками “Інтера”, “Зорі” та футболістом, а наступного
тижня буде оголошено про перехід. Повідомляється, що “Інтер” після укладення угоди планує віддати Луніна на один-два сезони у оренду до іншого клубу Серії А, аби молодий голкіпер набрався досвіду виступів
в італійському чемпіонаті.
Андрій Лунін є вихованцем харківського “Металіста”, дорослу кар’єру розпочав у
2016 році у “Дніпрі”. За “Зорю” грає з нинішнього сезону. У складі луганського клубу у
різних турнірах провів 29 матчів та пропустив 41 гол, 9 зустрічей відіграв на нуль. 23
березня Лунін у складі збірної відіграв весь
матч проти Саудівської Аравії.
* * *
Результати 26 туру Прем’єр-ліги:
Верес – Шахтар – 0:2;
Динамо – Зоря – 4:0;
Чорноморець – Олімпік – 3:1;
Олександрія – Сталь - 2:0;
Ворскла – Маріуполь – 1:0;
Карпати – Зірка – 2:1.

Європи із боротьби серед кадетів з Києва до македонського Скоп’є. Причиною зміни прописки першості названо відсутність державних гарантій участі у турнірі спортсменів усіх без
винятку країн. Таким чином,
Міжнародна федерація боротьби перестрахувалася від недопуску до змагань у Києві російських спортсменів. Відтак, Чемпіонат Європи з боротьби серед
кадетів пройде у Македонії з 21
по 29 квітня.
* * *
Українські дзюдоїстки вибороли дві медалі на етапі Гран
Прі в Туреччині. Анастасія Турчин у ваговій категорії до 78 кг
зупинилася за крок від перемо-

ги. У вирішальній сутичці Турчин програла представниці Косово Лоріані Кука і залишилася
з сріблом. Ще одна українка Галина Тарасова у ваговій категорії понад 78 кг програла в півфіналі Себіль Акбулут з Туреччини. У матчі за бронзу Галина
перемогла росіянку Юлію Ляніченко.

Цілющі краплини
народної медицини

ПОДУШКА ВИННА:
як не «наспати» собі зморщок

Краса нашої шкіри залежить
від того, як ми... спимо

Т

акого висновку дійшли фахівці Американської
асоціації естетичних пластичних хірургів,
проаналізувавши стан шкіри і звички людей у
віці від 30 до 50 років.

- Більшість із нас знають про важливість повноцінного сну,
але не менше значення має й те, як ми спимо: пози під час сну,
типи подушок, - розповів пластичний хірург Стівен Крант. - Для
тих, хто спить на боці або використовує подушки з грубою поверхнею, проблема зморщок на шкірі стає актуальнішою, ніж
для решти людей. Це пов’язано з тим, що ви постійно тиснете на
різні сторони обличчя подушкою з жорстким покриттям протягом тривалого часу. Я рекомендував би спати на спині, використовувати більш гладкі поверхні подушок, і, звичайно, купувати
лише перевірені засоби догляду за шкірою.
Лікар нагадує також, що в сонячні дні важливо користуватися захисними кремами.
- Люди вважають, що такі засоби потрібні лише на пляжі,
коли засмагаємо. Але сонце діє на нас повсякчас і навіть узимку.
Тож не забувайте про засоби захисту від ультрафіолету.
Стівен Крант радить обов’язково зволожувати суху шкіру, використовувати м’які очисники і дотримуватися збалансованого
харчування. Тільки так можна зміцнити еластичність шкіри.
Однак, зауважує лікар, велике значення має не лише спосіб
життя, а й генетика. Зверніть увагу, як старіли ваші батьки, дідусі й бабусі. Якщо в них глибокі зморшки почали проявлятися
в ранньому віці, найімовірніше, вам не вдасться цього уникнути.

№14 (249) / 11 квітня-17 квітня 2018 р. 13
Наш ДЕНЬ
Щедрі застілля: як допомогти своїй
«лабораторії» очиститися після свят

Найбільше після надмірних частувань страждає печінка

В

она виконує майже 400
важливих функцій,
тому це - особливий
орган людського організму.
Недаремно її називають
живою лабораторією.
Основні функції печінки — захисна, знешкоджуюча, жовчоутворювальна і кровотворна.
За хвилину через грам печінкової тканини проходить 0, 85 мілілітра крові, а за годину вся кров
кілька разів прокачується і фільтрується через синусоїдальні капіляри печінки.
Синтез жовчі - особливо важлива функція печінки. Жовч допомагає засвоювати з їжі корисні речовини і виводити кінцеві продукти обміну.
Зокрема - білірубін, а також
токсини, залишки лікарських препаратів. Таке навантаження під
силу лише здоровому органу. Тому
печінку слід постійно підтримувати та оздоровлювати.
Тибетська медицина називає
печінку найголовнішою царицею і
вважає проблеми з нею причиною
всіх недуг. Збій в її роботі призводить до дисбалансу слизу, жовчі й
газів в організмі.
Коли печінка нездорова, її клітини не здатні переробляти кров
на форму, яку може засвоювати
організм, відтак усі органи і системи не отримують достатньої кількості поживних речовин.
Печінка подібна до губки. У
здоровому стані вона чиста, пружна й еластична. Натомість ослаблений орган схожий на стару мочалку, наповнену густою, липкою
й отруйною масою.
Відтак він втрачає еластичність і збільшується в розмірах. Та-

кий фільтр не здатний нейтралізувати шкідливі речовини — йому
самому потрібна допомога.
Медики нагадують: порушення функцій печінки - першопричина всіх алергійних захворювань,
а також недуг шкіри і слизових
оболонок, проблем зі сполучними
тканинами.
Тому, допомагаючи печінці, ми
підтримуємо весь організм.
Печінка страждає, коли її перевантажують наїдками і напоями.
Тож період свят, з його традиційними застіллями, - велике навантаження і випробування для неї.
Їжа з фаст-фуду, жирні, смажені, копчені страви, салати з майонезами, креми і тістечка, солоне і
гостре — все це відчутно позначається на здоров’ї печінки.
Тож у період частих застіль, які
ви не можете оминути, та відразу
після них, варто підтримати свою
«лабораторію».
В який спосіб? Щодня на голодний шлунок спробуйте випивати
столову ложку оливкової олії. Запивати її слід теплою кип’яченою
водою. Корисний для печінки чай
з деревію.
Стане у пригоді і розторопша.
Ця трава добре поглинає токсини і відновлює печінку. Можна подрібнити сушену розторопшу у кавомолці - так її зручніше вживати.

Не забувайте про жовчогінні
трави: польовий хвощ, полин, коріння або листя кульбаби, подрібнена шипшина, лепеха, м’ята, безсмертник. Дві столові ложки цього збору необхідно залити склянкою окропу, настояти 15-20 хвилин і пити теплим. Це так званий
печінковий чай.
Тричі на день за одну годину
до їжі приймайте спочатку одну
чайну ложку подрібненої розторопші, запиваючи прохолодною
водою. Потім випийте, не поспішаючи, півсклянки печінкового чаю.
Щоб почистити печінку після застіль, лікарі рекомендують
пити сік iз моркви, яблука і буряка
у пропорції 1:1. Саме при вживанні бурякового соку, в якому мінеральні речовини містяться переважно в лужних сполуках і гармонійній рівновазі, найбільш інтенсивно виділяється жовч. До того ж
буряк і страви з нього мають проносну дію.
Для кращої роботи жовчних
протоків фахівці рекомендують
з’їдати щодня 2-3 яблука. Подібний ефект справляють настої
безсмертника і шипшини.
Печінка любить фрукти, овочі і каші, зварені на воді. Частіше
вживайте кефір і йогурт, нежирний сир.
Найбільш раціональним лікарі
називають харчування 4-6 разів на
добу. Насичені прийоми їжі з великими перервами (особливо пізня
вечеря) сприяють накопиченню
жиру, провокують розвиток дискінезії жовчних шляхів та їх запалення.
Для відновлення печінки слід
пити багато води та свіжі соки. А
також уникати сухого клімату, сауни із сухою парою.

Як зміцнити імунітет і додати собі сил без «промислових» вітамінів
удь-якій недузі,
Перевірений засіб для хорошого здоров’я - вітамінні чаї
як відомо, легше
запобігти, ніж боротися

Б

потім з її наслідками. Як
зміцнити імунітет і додати
організму сил?

Надокучлива реклама, що лине
на наші голови з телеекранів та
радіо-ефірів, намагається скерувати нас до тих аптечних препаратів,
у яких зацікавлений їх виробник адже піклується про збут. Однак існує чимало простих, доступних народних засобів, не менш дієвих та
приємних на смак. Чаї, відвари з
трав, вітамінні суміші... Спробуємо
підібрати кілька рецептів, які стануть у пригоді кожному.

ОЖИНОВИЙ ЕЛІКСИР

Чай із трав’яних зборів - чудовий засіб для зміцнення імунітету.
Звісно, важливо знати, які саме трави та плоди мають протимікробну,
антивірусну та загальнозміцнювальну дію, і пити такі чаї щодня,
курсами по два-три тижні, не пропускаючи жодного прийому.
Трав’яний чай варто готувати
собі по дві чашки на день - уранці та ввечері (перед сном). Наприклад, ромашково-суничний. Аби
отримати його, перемішайте у рівних пропорціях суничне листя та
квіти аптечної ромашки. Поміс-

тіть суміш у скляну банку. Для приготування чаю столову ложку суміші заварюйте склянкою окропу.
Настоюйте 20 хвилин, потім процідіть. Чай потрібно пити свіжим,
відразу як заварився. Цей напій відмінно зміцнює імунітет.
Ефективний і напій із чорної
смородини. У ньому багато вітаміну С, який (і це добре відомо) допомагає організму долати різні вірусні захворювання. Заварювати листя
чорної смородини найкраще у класичний спосіб: дві-три столові ложки подрібненого листя залити двома склянками (півлітра) окропу і залишити на 15 хвилин. Можна вживати засушену з гілочками і листям
суницю, малину. Вони також багаті
на «антивірусні» речовини.
Якщо маєте можливість заварити листя ожини - отримаєте ще один
цінний вітамінний напій. Три столові ложки сухого подрібненого листя
необхідно залити 0,5 л окропу. Проваріть усе це на водяній бані хвилини 10, дайте настоятися півгодини.
Відтак залишається процідити відвар - і пити. Листя ожини має протизапальну, бактерицидну й потогінну
дію. І заспокійливу також, що дуже
доречно в міжсезоння, коли люди
стають вразливими до депресії.

Доцільно чергувати такі напої:
смородиновий, малиновий, ожиновий.

ШИПШИНА СКАРБНИЧКА ВІТАМІНІВ

Не менш ефективні, ніж
трав’яні чаї, і настої з ягід - шипшини, калини, горобини, обліпихи,
журавлини.
Шипшина - справжня скарбничка вітаміну С. Для відвару візьміть дві-три столові ложки ягід,
залийте 0,5 л окропу і настоюйте в термосі цілу ніч. Перед вживанням відвар краще розбавляти
кип’яченою водою у рівних пропорціях. Дуже корисний шипшиновий напій із медом.
Імунітет подякує вам за обліпиху. У м’якоті її плодів чимало вітамінів, які організм потребує для боротьби з вірусами. Візьміть до уваги відмінний антивірусний рецепт
з обліпихою: одну столову лож-

ку ягід розтовчіть у чашці і залийте склянкою окропу. Залиште, доки
охолоне. Коли напій стане теплим,
додайте чайну ложку меду - і вживайте на здоров’я.
Ягоди калини, яка відома своїми лікувальними властивостями, корисно поєднувати із зернами граната. Варто змішати їх
у рівних пропорціях, скласти у
скляну банку і зберігати у прохолодному місці. А перед вживанням одну столову ложку суміші слід розбавити склянкою
кип’яченої води кімнатної температури, пити необхідно до їди,
двічі-тричі на день.

І ЛИМОННЕ МАСЛО
З МЕДОМ

Можна приготувати і так звані вітамінні компоти, які відмінно гартують імунітет. Візьміть такі
трави, як меліса, іван-чай (їх можна купити в аптеці). На літр окропу
додайте п’ять столових ложок суміші цих трав. Заваріть - і настоюйте
дві години. Для ягідного вітамінного компоту скористайтеся плодами
журавлини, чорної смородини і вишні. Зваріть їх у двох літрах води без цукру. Коли настоїться - процідіть. Потім змішайте два відвари
- трав’яний і ягідний.

Простий і дієвий винахід - вітаміні суміші з сухофруктів. Можна брати будь-які (родзинки, курагу чи інжир). Спробуйте такий рецепт: півкілограма моркви і яблук,
200 грамів родзинок, лимон і кілька столових ложок меду. Моркву і яблука варто натерти на дрібній тертці, курагу - дрібно порізати,
лимони перемолоти на м’ясорубці.
Все перемішати. Вживати по однійдві столові ложки двічі або тричі на
день.
Чудовий засіб - лимонне масло.
Сік лимонів дуже корисний і багатий на вітаміни, але багато його не
вип’єш - через концентровано кислий смак. Відтак можна зробити
масло, яке має доволі цінних речовин і зміцнить організм. Для приготування візьміть один лимон, 100
грамів м’якого натурального вершкового масла і дві-три столові ложки меду.
Лимон треба опустити на кілька хвилин в окріп, аби став м’яким,
а потім перемолоти разом зі шкіркою на м’ясорубці. Додати масло та
мед - і добре перемішати, до однорідної суміші. Таку вітамінну масу
можна вживати як звичайне масло: робити бутерброди, додавати
до каш і супів.
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Йдемо
на пікнік!

Наш ДЕНЬ

Смачна сторінка

Смачні страви на грилі
від «Нашого ДНЯ»
Весна – це чудовий час для пікніків у парку чи в лісі, для
приготування смачних страв на грилі чи на вогнищі.
Шукаєте, що приготувати на пікнік навесні, які продукти варто
взяти обов’язково, а від яких краще відмовитися? Пропонуємо
цікаві рецепти, які зроблять ваш відпочинок ідеальним.
Шашлик зі свинини
по-вірменськи

ПОТРІБНО: свиняча вирізка 1 кг, ріпчаста цибуля - 3 головки
середнього розміру, свіжі помідори - 2 шт., болгарський перець
- 2 шт., свіжа зелень - 50 г, спеції і
приправи за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо промити під проточною водою, обсушити серветками і нарізати невеликими квадратними шматочками. Перекласти в глибоку миску, пересипати спеціями і приправами та добре перемішати руками. Ріпчасту цибулю очистити від
лушпиння, сполоснути, нарізати
кільцями. Свіжу зелень дрібно порізати. Цибулю і зелень покласти до м’яса, перемішати, накрити
кришкою і покласти в холодильник на кілька годин або на ніч.
Після закінчення зазначеного
часу нанизати м’ясо разом з цибулею на шампури і обсмажити над
розжареним вугіллям з обох боків до утворення золотистої скоринки.
Помідори і болгарський перець помити, очистити від плодоніжок і зерняток і нарізати кружечками. Нанизати овочі на шампури з м’ясом і обсмажити все разом протягом декількох хвилин.

Шашлик у швидкому
лимонному маринаді

ПОТРІБНО: 0,8-1 кг свинини, 3 цибулини, порізати кільцями, 1 головка часнику, почистити,
сік одного лимона, цедра двох лимонів (тільки жовта частина), 3 ч.
л. солі, 50 мл оливкової олії, 1 ч. л.
чорного меленого перцю.
ПОТРІБНО: м'ясо порізати на
невеликі шматки і скласти в глибоку миску для маринування. Сік
і цедру лимона, оливкову олію,
сіль і перець добре перемішати
в окремій мисці. Влити суміш до
м'яса. Зверху вичавити часник і
добре перемішати. Додати нарізану кільцями цибулю і ще раз
перемішати. Накрити м'ясо харчовою плівкою або кришкою і поставити в прохолодне місце на 2
години маринуватись. М'ясо нанизати на шампури і розпалити

гриль. Цибулю, за бажанням, також можна нанизати. М'ясо залишити обвітрюватись при кімнатній температурі.
До речі, чим сухіша поверхня м'яса перед початком термічної обробки, тим апетитнішою і
хрусткішою буде скоринка. Коли
вугілля дійде до стадії тління (немає відкритого вогню, тільки тепло від розпеченого вугілля), виставляйте шампури з шашликом.
Смажте шашлик, час від часу перевертаючи, до готовності. Приблизно 20-25 хвилин. М'ясо має
підрум'янитися і добре пропектися.

Шашлик з горіхами

ПОТРІБНО: 1,5 кг курячого
філе, 2-3 цибулини, 3-4 зубці часнику
0,5-1 скл. волоських горіхів,
олія, сіль, перець чорний, перець
болгарський зелений, оранжевий та червоний, 1 кабачок, 200 г
печериць.
ПРИГОТУВАННЯ: горіхи обсмажити і потовкти, часник розчавити або натерти на тертці, цибулю дрібно порізати. Усе
з’єднати, додати олію за смаком
і перемішати. Куряче м’ясо нарізати середніми шматочками, натерти горіховою сумішшю і витримати в ній близько 30 хв. Після цього посолити і поперчити за
смаком.
Овочі порізати. Підготовлену
курку нанизати на шампури, чергуючи з перцями, шампіньйонами та кабачком.
Обсмажити над гарячим вугіллям до готовності, постійно
повертаючи та поливаючи маринадом.

Рулетики з курки
та бекону на мангалі

ПОТРІБНО: куряча грудка 3-4 шт., бекон - 1 уп., твердий сир,
часник - 2-3 зубчики, сіль, перець
та приправи за смаком
ПРИГОТУВАННЯ: добре промити куряче філе та обсушити його. Розрізати кожне філе
уздовж, посолити та поперчити.
Покласти в середину кожного
філе твердий сир. Можна додати

зелень та овочі, наприклад, помідори чи червоний перець. Загорнути філе в рулетики. Обгорнути
кожен рулетик шматочком бекону – так м’ясо буде соковитим.
Викласти рулетики на решітку мангалу. Вони готуються дуже
швидко – 10-15 хвилин.

Сосиски в лаваші

Існує чимало рецептів
страв із сосисок, але цей варіант хороший тим, що це - смачно, швидко, а головне - страва
порційна і її зручно їсти.
ПОТРІБНО: 2 вірменських лаваші, 8 сосисок, 100 г сиру, пучок
зелені, майонез, томатний соус,
гірчиця.
ПРИГОТУВАННЯ: відрізати
невеликий шматок вірменського лаваша, покласти на нього сосиску, посипати сиром, зеленню і
згорнути лаваш в рулет. Те ж зробити з іншими сосисками. Підсмажити на решітці до золотистого кольору. Подавати з кетчупом, гірчицею або майонезом.

Шашлик з креветок

ПОТРІБНО: 500 г креветок, 1
лимон, 2 ст. л. оливкової олії, 2 ст.
л. соєвого соусу, зелень, сіль і перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: в емальованому або керамічному посуді змішати лимонний сік з оливковою олією, додати посічену зелень і соєвий соус. Посолити і поперчити за смаком. У маринад покласти очищені креветки і залишити на півгодини. Акуратно нанизати креветки на шампури і
запекти на мангалі до готовності.
При цьому важливо, щоб жар від
вугілля був не дуже сильним.

Експрес-рецепт
для маринаду

(рецепт шашлику для
спонтанного пікніка)
Якщо ж ви вирішили поїхати на пікнік спонтанно і у вас немає 6-8 годин для маринування
м’яса, не варто одразу вдаватися до «важкої артилерії» і замочувати м’ясо в майонезі чи оцті. Таким маринадом ви тільки зіпсуєте шашлик.

До нарізаного м’яса додайте
потерту цибулю, сіль, перець та
інші спеції за смаком. І залийте
м’ясо мінеральною водою. За півгодини можете сміливо приступати до смаження.

Маринад пивний

ПОТРІБНО: на 1 кг м’яса 250 мл світлого пива, 2 середні цибулини, 100 мл рослинної
олії, сік половини лимона, 1 ст. л.
гірчиці в зернах, по 0,5 ч. л. червоного і чорного меленого перцю.
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо порізати на шматочки, залити пивом
і витримати 2 години. Потім пиво
злити, м’ясо приправити прянощами, перекласти порізаним півкільцями цибулі та залити сумішшю олії з лимонний соком. Залишити маринуватися на 10 годин.
Найкраще підходить для свинини.

Цибуля маринована
до шашлику

Легкий, простий і цікавий
рецепт маринованої цибулі. Хороше доповнення до шашликів, печені, або просто до відбивних.
ПОТРІБНО: 1 кг цибулі почистити, нарізати кільцями, 2
ч. л. сушеної суміші італійських
трав (базилік, орегано, майоран,
тим'ян, розмарин), 1 ст. л. солі, 50
мл червоного винного оцту.
ПРИГОТУВАННЯ: цибулю
посолити і залишити на 30 хвилин. Промити під холодною проточною водою. Дати воді добре
стекти. Цибулю помістити в банку або глибоку миску з кришкою,
додати трави і оцет. Добре перемішати і поставити мінімум на 2
години маринуватися (а краще
на ніч). Подавати до будь-якого
виду м'яса. Дуже добре поєднується з різними видами шашликів. Зберігається в холодному місці до 3-х днів.

Банани-гриль
із шоколадом

Маринад з ківі

ПОТРІБНО: на 1 кг м’яса - 3
ківі, 1 цибулина, 1 ч. л. чорного меленого перцю, 1 пучок петрушки.
ПРИГОТУВАННЯ: ківі очистити від шкірки і потерти на найдрібнішій тертці або в блендері змолоти в пюре. Цибулю порізати півкільцями, петрушку посікти не дуже дрібно. М’ясо приправити перцем, перемішати з
ківі, цибулею та зеленню і залишити на годину. Рецепт маринування шашлику з ківі підходить для будь-якого жорсткого
м’яса. Ківі має особливу властивість – розм’якшувати волокна
м’яса. Але не маринуйте майбутній шашлик надто довго – його
легко пересушити.

Маринад гранатовий

ПОТРІБНО: на 1 кг м’яса - 2
скл. гранатового соку, 0,5 скл. горілки, пучок кінзи, пучок м’яти, 1
ч. л. чорного меленого перцю, 1 ч.
ложка солі, 1 цибулина.
ПРИГОТУВАННЯ: зелень і
цибулю крупно посікти, з’єднати
з сіллю та перцем, натерти цією
сумішшю порізане м’ясо. Викласти його в глибоку посудину, пересипаючи цибулею із зеленню. Залити гранатовим соком з горілкою. Маринувати 8-10 годин.
Маринад чудово підходить
для баранини, яловичини або
свинини.

Звикли смажити на мангалі
м'ясо, рибу та овочі-гриль? А як
щодо бананів? Такий гарячий
десерт сподобається і дітям, і
дорослим.
ПОТРІБНО: 6 бананів, плитка
молочного шоколаду з дробленими лісовими горіхами, дрібка
кориці.
ПРИГОТУВАННЯ: надрізати
банан з одного боку, вздовж по
всій довжині, намагаючись зберегти його вигин і не пошкоджуючи шкірку знизу. Плитку шоколаду поламати на маленькі шматочки і встромити їх у розріз банана (краще брати шоколад із горішками – так смачніше; але можна експериментувати й спробувати запекти банани з родзинками, чорносливом, карамельками,
медом та згущеним молоком). За
бажанням, посипати корицею.
Закріпити решітку на барбекюшниці. Запікати на грилі (або в духовці) до розтоплення шоколаду
та почорніння бананів.

Калейдоскоп nday.te.ua
Продаю
Вживану побутову техніку з Німеччини: холодильники, морозильні камери, пральні машинки, газові плити, телевізори та іншу побутову техніку. Гарантія, сервіс, доставка.
Телефон: (098) 269 18 65,
(097) 605 69 56.
*****
Кухні, шафи-купе, дитячі спальні.
Виготовлення за індивідуальним замовленням. Заміри та доставка безкоштовні.
Телефон: (097) 116 58 65.
*****
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму.
Крупу гречану, горох (половинки жов-
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тий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб,
гурт, великими партіями. Ціна договірна.
Телефон: (068) 0472549.

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.

Утеплення будинків, декорування фасадів.
Риштування та матеріали є в наявності.

Тел. +38 (098) 756-28-74.

Залишився ще
майже місяць
аби задекларувати
доходи

У

Тернопільській ОДПІ
повідомили, що «добігає»
до завершення кампанія
декларування доходів – 2018.

Тому, у громадян залишився ще майже місяць, аби прозвітувати про отримані у 2017 році неоподатковані доходи. А
для тих, хто хоче скористатись податковою знижкою, термін подачі декларації
–31 грудня 2018 року.
Нагадуємо, що у Центрі обслуговування платників фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації
про майновий стан і доходи та подання
електронної звітності з використанням
електронного підпису. Телефони для довідок: 43 46-10, 43-46-46.

Відповіді
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Вітаємо!

Наш ДЕНЬ

Вітання

Вітаємо!

Дорогу донечку

Колектив «Нашого ДНЯ» та правління Тернопільської
обласної організації НСЖУ від щирого серця вітають свого духівника,
автора численних публікацій на теми духовності

Марію Дідик

з с. Вікнини на Збаражчині
з 20-річчям!

отця Богдана Зінченка

З Днем народження Тебе ми вітаєм,
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм,
Проста, ніжна і всім дорога!
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Хай сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
З любов’ю – мама Оля, тато Василь,
братик Андрійко, сестричка Іринка, тьотя Оксана із
сім’єю, хресні батьки і вся велика родина.

Вітаємо!

Щиру подругу, гарну,
милу сусідку

Марію Дідик

з Днем народження!
Ви присвятили своє життя служінню Церкві - вашим вірним на
парафії, усім тим, хто приходить до Вас за розрадою і душевною
допомогою. Тож нехай Господь щедро обдаровує Вас своєю милістю,
посилає міцне здоров’я, надихаючи на працю у Божому винограднику! У
ці світлі Пасхальні дні зичимо Вам радості, миру, любові, благополуччя,
безмежного людського щастя. Хай сонячні промені щедро зігрівають
Вашу домівку, даруючи тепло і світло усій Вашій родині!

Просимо для Вас благословення
Від Всевишнього цього світу,
Здоров’я міцного, щастя земного,
В добрі прожити многая літа.
Допоки сонце сяє з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І дням наступним від душі радіти!
Хай ангел-охоронець супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
Духовну працю Вашу повсякчас
Господня ласка й успіхи вінчають.

Вітаємо!

з Вікнин на Збаражчині
з 20-річчям!

Прийми вітання наші щирі,
Хай Твоя доля розквіта.
Нехай в здоров’ї, щасті, мирі
Рясні красуються літа.
Нехай любов незгасно світить
І серце радісно співа…
Для Тебе – всі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бери з життя усе найкраще,
Живи у мирі й доброті,
Нехай лише троянди квітнуть
У молодім Твоїм житті!
З найкращими побажаннями – сусіди, друзі.

Вітаємо!

ФГ «Вікторія-92» щиро вітає своїх працівників –
іменинників квітня

Володимира Таращука, Андрія Кузьму,
Михайла Пеляка, Віталія Волоха,
Богдана Галая, Віталія Тичинського
з Днем народження!

Колектив Козівського районного
сектору та 18 ДПРЧ УДСНС
України у Тернопільській області
вітає своїх працівників –
іменинників квітня, а саме:

Катерину Коздрінь,
Мар’яна Конопацького
з Днем народження!

Хай сміється доля, мов калина в лузі,
В колі щирих, вірних і хороших друзів!
Зичимо Вам щастя, радості, тепла,
Успіхів, здоров’я, злагоди й добра!
Хай буде поруч удача щоденно,
І хай на душі завжди буде приємно!
Щоб ніколи не знали Ви втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі!
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на спокій й добро!

Вітаємо!

Доброго чоловіка, сина і батька

Олега Васильовича
Фартушняка

Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде і щастя, й тепла.
Хай Матінка Божа завжди береже,
Ангел-охоронець за руку веде!

з Тернополя
з Днем народження!

Замовити вітання для своїх рідних, близьких
та друзів можна безпосередньо у редакції
тижневика “Наш ДЕНЬ“, або за телефоном
(0352) 40-77-60. Ціна привітання - від 100 грн.

Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі й щасливі дороги!
Міцного здоров’я з роси і води,
Завзяття і настрій хай будуть завжди!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті чого тільки треба.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!
З любов’ю – дружина Олена, мама
Феоктиста, сини Олександр і Василь.

Чи потрібні підтверджувальні документи
для нарахування податкової знижки?
«Чи повинна фізична особа при поданні
податкової декларації про майновий стан
і доходи надавати довідку про отримані у
звітному році доходи з метою використання права на податкову знижку»?
Фізична особа, яка подає податкову декларацію про майновий стан і доходи, відповідно
до вимог Податкового кодексу України (далі ПКУ), або має право скористатися податковою
знижкою, повинна на вимогу надати разом із
такою декларацією довідку про отримані у звітному році доходи. При цьому, пп. «в» п. 176.2 ст.
176 ПКУ передбачено, що особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів,
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зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його
користь доходу, суму застосованих соціальних
податкових пільг та суму утриманого податку.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій
декларації, яка подається по 31 грудня включно
наступного за звітним податкового року.
Детальніші консультації, тренінги та надання практичної допомоги у заповненні
звітності - у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1. Телефони:
43-46-46, 43-46-10.

ГОРОСКОП

з 11 по 17 квітня

ОВЕН
Цими днями багато хто
потребуватиме вашої допомоги, однак не слід забувати і про власне благополуччя та душевний спокій. Самотніх чекає цікаве знайомство.
У вихідні чекайте гостей.
ТЕЛЕЦЬ
Цей перiод буде для вас
дещо проблемним. Друзi покладатимуть на вас великі
надії, що поставить вас у досить скрутне становище. Просто згадайте, що інколи треба
вміти казати людям «ні».
БЛИЗНЮКИ
Вам щаститиме в коханнi,
ви станете для всіх жилеткою, в яку можна виплакатися. А ще знайдете вірних друзів, які в майбутньому виручать вас зі скрутного становища.
РАК
Ви захищатимете всіх
принижених і ображених, завойовуючи собі славу «матері Терези». Однак при цьому
не варто забувати про рідних вам людей. Вихідні проведіть із сім’єю, а також зверніть увагу на власне здоров’я.
ЛЕВ
Знайшовши розуміння
у вашій особі, люди самi будуть тягнутися до вас, однак
ці стосунки не стануть тривалими. В результаті ви самі
страждатимете вiд цього. Навчіться знаходити радість у
малому.
ДІВА
Ви зможете зустріти вольову людину, яка повністю
поглине всі ваші думки. По-

ряд iз нею відчуєте впевненість, зможете розкрити свої
найкращі якості. Далеких поїздок краще не планувати.
ТЕРЕЗИ
Ви відчуватимете труднощі через відсутність необхідних коштів. Брак фінансів
пiдштовхне до пошуку нової
роботи. Душевний неспокій
компенсуєте зустріччю з друзями.
СКОРПІОН
Бажання бути забезпеченим може підштовхнути вас
до шахрайства. Не варто розраховувати на прихильність
долі, граючи в карти або в лотерею. Хтось з рідних потребує вашого розуміння.
СТРІЛЕЦЬ
Попереду дуже вдалий
i прибутковий перiод. Вам
буде необхідно лише ловити момент. А от в коханні декому може не пощастити.
КОЗЕРІГ
Якщо ви не марнуватимете життя, то отримаєте все,
що бажаєте, а може, навіть
більше. Гарантiєю успiху стане ваша популярнiсть. Вдалий час для покупок.
ВОДОЛІЙ
Ви притягуєте до себе людей, якi обожнюють жити
за чужий рахунок. Тому
варто бути вимогливими i розбiрливими у виборi
друзiв. Гарний час для відпочинку.
РИБИ
Ви не страждаєте вiд нерозділеного кохання. Найчастіше для вас - це цікава гра в
любов, ви обмежуватиметеся
фліртом. Можлива зміна роботи або цікаві поїздки.

Сучасні інноваційні технології

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

