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Молочну революцію перенесли: 
чого чекати тернопільським  
селянам і покупцям? 4 стор.

Щастя 
на краю  землі 10-11 стор.

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

Дорогі колеги, шановні краяни!
Щиро вітаю Вас із святом 
Хрещення Господнього! 

Лишень нещодавно у наші домівки постукало Різдво, а 
за ним і празник Старого Нового року. І ось на порозі Во-
дохреще, яке вінчає всесильність праведного царства Гос-
поднього на небесах і нашій рідній українській землі. Ці свя-
та – найулюбленіші, бо вони дають надію на світле і щас-
ливе життя.  

Тож нехай цілюща йорданська вода наповнить наші 
серця справжнім джерелом добра, милосердя, віри і впев-
неності на мир в Україні, спокій і добробут у кожній роди-
ні. Нехай збуваються мрії, буде якомога менше розчару-
вань і чим більше успіхів та здобутків.

 Бажаю Вам міцного здоров'я, нехай Водохреще скро-
пить святою водою не лише оселі, а й щирі християнські 
душі – задля добра, яке Ви творите своєю працею і вчинка-
ми. Нехай у Ваших домівках буде тепло і радісно від любо-
ві і гарних новин.

З повагою -  Владислав СИНОВЕЦЬ, 
начальник Козівського відділення поліції  

Бережанського відділу ГУНП в Тернопільській області.

У Різдвяний час чудовий
Зичим щастя українцям 
І добра у кожнім домі,
І здоров’я аж по вінця.

Недарма ж колядка щира,
Ніби доленьки провидця.
Вірим: будуть жити в мирі 
Україна й українці!

На фото: зразковий аматорський фольклорно-обрядовий  
ансамбль «Ходаки». Художній керівник – заслужений працівник культури,  
відмінник освіти України Михайло Полюга.
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Ольга ЧОРНА.

Депутатам - на хату: 
тернопільські «слуги» 
отримали 192 тисячі 

на оренду житла 
Шестеро народних депутатів від Тер-

нопільщини числяться у списку серед тих, 
кому Верховна Рада торік виділяла з дер-
жавного бюджету компенсацію на оплату 
орендованого житла в Києві. ЗМІ підрахува-
ли: тернопільські «слуги народу» обійшли-
ся платникам податків майже у 192 тисячі 
гривень. 

Тож виборці оплатили житло: Тарасу 
Пастуху із «Самопомочі»; Володимиру Со-
ляру з «Народного фронту»; Олегові Барні, 
Миколі Люшняку, Тарасу Юрику - усі з пре-
зидентської партії «БПП»;  позафракційно-
му Михайлу Головку. 

Не потребують коштів із держскарбниці 
на оренду житла у столиці Роман Заставний 
та Ігор Побер.

Компанія «Галич Агро-
Стек» за два останні 
роки перемогла в трьох 

тендерах ДП «Укрспирт» 
на загальну суму понад 25 
мільйонів гривень. Про це 
свідчать дані ресурсу Prozzoro.

Ця компанія належить дружині на-
родного депутата від БПП (Тернопіль-
ська область), члена Комітету Верхо-
вної Ради з питань аграрної політики 
Миколі Люшняку. На ДП «Укрспирт» 
компанія поставляє бурякову меля-
су - побічний продукт цукрового ви-
робництва у вигляді сиропу. При цьо-
му робить це поза всякою конкуренці-
єю, пише «Голос UA».

Крім «Галич Агро-Стек» сім’я тер-
нопільського депутата володіє також 
фермерським господарством «Синевір» 
та компанією «Тернопільсортнасіннєо-
воч». Усі ці компанії, як і ті, що належать 

партнерові дружини з корпоративних 
прав «Тернопільсортнасіннєовоч», ма-
ють статус аграрних підприємств.

Микола Люшняк при цьому є авто-
ром і співавтором законодавчих ініціа-
тив, які так чи інакше впливають на га-
лузь сільгоспвиробництва. З останніх 
- законопроект №7420, який передба-
чає зміни Податкового кодексу України 
в частині скорочення ставки ПДВ до 7 

відсотків для сільгоспвиробників. Утім, 
з усіх законодавчих ініціатив політика 
в 2017 році була прийнята лише одна, 
де він значився як співавтор і стосува-
лася вона продовження мораторію на 
продаж землі.

Згідно з аналітикою ресурсу «Сло-
во і діло», Миколу Люшняка не можна 
назвати людиною слова. За весь час він 
дав 14 публічних обіцянок, але вико-
нав лише одну. У 2015 році він заявив, 
що зробить все можливе для того, аби 
закон №1536 про введення імпортного 
збору в кінцевому варіанті не пройшов. 
І справді, цей закон не пройшов, оскіль-
ки парламент його зовсім не розглядав.

З гучних, але невиконаних обіцянок 
політика: проведення перевірки держ-
службовців на детекторі брехні, вве-
дення народної законодавчої ініціати-
ви, введення народного вето, а також 
народного вотуму недовіри.

Прем’єр Володимир 
Гройсман взявся 
за голову: сума 

зовнішнього економічного 
боргу, яку Україна повинна 
повернути міжнародним 
кредиторам, жахнула. Він 
складає 83 відсотки від 
ВВП. Тобто кожен українець, 
жителі Тернопільщини, 
звісно, у тому числі, уже винен 
іноземним позичальникам 1,9 
тисячі доларів.  

Попередній режим приніс краї-
ні колосальний збиток, наголосив 
очільник уряду в інтерв’ю журналу 
«Forbes». Плюс анексія Криму і втор-
гнення на Схід України. Все це - без-
прецедентний виклик для країни. 

Але й нинішня влада також на-
брала чимало позичок у міжнарод-
них фінансових інституцій. І роби-
тиме це далі.  

Самому ж прем’єр-міністрові ні-
чого турбуватися за власний до-
бробут. Нещодавно він продав сво-
їй дружині нерухомість на 8,8 міль-
йонів гривень. Зміни до майнового 
стану глава Кабміну вніс напередод-
ні нового року, повідомляє «Укра-
їнська правда». Згідно з докумен-
том, він продав нерухоме майно за 
8797630 гривень ТОВ «Магігранд», 
яке належить Олені Гройсман. Рані-
ше у минулому році прем’єр уже про-
давав тому ж підприємству нерухо-
мість на 8030215 гривень. Гарний сі-
мейний бізнес. Жодна гривня з хати 
не вийшла…  

А приватні фірми президента Пе-
тра Порошенка торік виграли тен-
дерні контракти на 29,3 мільйони 
гривень. Таку інформацію подає про-
ект «Марлін», посилаючись на пор-
тал Prozorro. Серед численних ком-
паній, з фірмами президента працює 
військова частина А0456, держав-
ний «Укргазбанк», оборонні підпри-
ємства «Укрспецекспорт» і «Укро-
боронсервіс». А перед новорічними 
святами, зазначає «УП», різним ор-
ганам влади активно продавали со-
лодощі, на яких значилося: «Рошен». 
Шоколаду й печива продали на два 
мільйони гривень.

А ще Петро Порошенко задекла-
рував новий мільйон гривень. Точ-

ніше, 1 мільйон 29 тисяч 785 гри-
вень у вигляді відсотків від вкла-
дів у Міжнародному інвестиційному 
банку, кінцевим бенефіціаром якого 
є він сам. Як повідомляє «Інтерфакс-
Україна», за 2016 рік президент де-
кларував доходи у сумі 12295570 
гривень. А в електронній деклара-
ції глави держави за 2015 рік міс-
тяться дані про права власності у 
понад 100 компаній в Україні, Росії, 
Польщі, Іспанії, на Кіпрі, в Угорщині, 
Литві, КНР, Британських Віргінських 
островах та в Нідерландах. Що буде в 
е-декларації-2017?

Про статки народних депутатів 
можна складати легенди. Дивним 
чином провінційні політики (тер-
нопільські - не виняток) за кілька 
років роботи у парламенті стають 
мільйонерами. А ті, хто вже прийшов 
до парламенту з мільйоном, своє ба-
гатство подвоюють, потроюють і так 
далі…  

Проте «слуги» не гребують дер-
жавною копійкою. Торік, приміром, 
«малозабезпеченим» нардепам ви-
платили 32,6 мільйонів гривень з 
бюджету для компенсації вартості 
оренди житла або винайму готель-
ного номера в столиці. Гроші отри-
мали 176 депутатів Верховної Ради 
разом із спікером Андрієм Парубієм. 

Отже, кошти платників податків 
надали 61 представнику президент-
ської партії БПП - у фракції 138 депу-
татів. Із «Народного фронту» отри-
мали компенсацію 44 нардепи із 81. 
Бюджетні гроші отримали 14 пред-
ставників «Самопомочі» - всього у 
фракції 25 депутатів. А також 11 із 
26 депутатів групи «Партія «Відро-
дження»; троє з 18 нардепів групи 
«Воля народу»; семеро з 21 депутата 
Радикальної партії Ляшка; четверо з 
20 депутатів фракції «Батьківщина». 
І 22 позафракційних нардепів (усьо-
го 51).  

Кожен нардеп отримав по 192 ти-
сячі гривень. 

…А тепер про державу і народ. 
Україна опинилася в антирейтингу 
Світового банку: 38 відсотків - таке 
падіння ВВП за роки незалежнос-
ті зафіксували міжнародні експер-
ти. Це найгірший результат у світі. 
За даними фінансової організації, на 

одного українця припадає 2185 до-
ларів, що лише на 10 «зелених» біль-
ше, ніж в африканській Нігерії. 

За 2014-15 роки українська еко-
номіка впала на 16,5 відсотків. Піс-
ля такої кризи ВВП мав би зрости на 
5-7 відсотків. Натомість маємо тіль-
ки плюс два відсотки. За прогноза-
ми Світового банку, подібний темп 
відновлення буде й у наступні три 
роки.

Країні потрібні інвестиції. Та чи 
ставить уряд у пріоритети їх зрос-
тання? У 2017 році притік інозем-
них грошей ледве перевищив два мі-
льярди доларів. А для країни таких 
масштабів, як наша, він мав би скла-
дати мінімум п’ять мільярдів що-
року. Але для цього абсолютно не-
має умов. «Щоб інвестор вклав гро-
ші у розширення виробництва, він 
має бути впевненим у правах влас-
ності на власне виробництво, щоб 
його права власності були захище-
ні», - наголосив старший економіст 
Центру економічної стратегії Дми-
тро Яблоновський телеканалу «24». 
А як у нас все робиться?..

І ще один невтішний прогноз 
від Світового банку. У доповіді про 
вплив корупції на зростання ВВП за-
значено: якщо українці не вимага-
тимуть від влади подолати хабар-
ництво і кумівство, то через 20 ро-
ків рівень життя населення буде на 
70 відсотків нижчим за середньоєв-
ропейський. 

Із кожним роком все більше 
українців вважають напрям розви-
тку країни неправильним, кажуть 
соціологи. Про це вже заявили май-
же 74 відсотки опитаних, повідоми-
ла директор Фонду «Демократич-
ні ініціативи» Ірина Бекешкіна. На 
думку людей, у більшості сфер жит-
тя становище в Україні торік істот-
но погіршилося. Проте у владі ствер-
джують протилежне. Ще б пак. Адже 
українські чиновники отримують 
десятки й сотні тисяч зарплати. Дех-
то й мільйони. Крім 
того, ще й мають 
прибутковий бізнес. 
По собі й міряють…    

Для 65-річних 
тернополян 

зі значним страховим 
стажем підвищено 

пенсії
Законом України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пен-
сій” від 03.10.2017 №2148 внесено зміни до статті 28 
Закону України “Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування», які передбачають підви-
щення мінімального розміру пенсій з 01.01.2018 для 
65-річних осіб з тривалим страховим стажем.

Так, відповідно до внесених змін до ч.2 ст.28 
цього Закону з 1 січня 2018 року для осіб, які дося-
гли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за ві-
ком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 
років страхового стажу встановлюється в розмірі 
40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначе-
ної законом про Державний бюджет України на від-
повідний рік, але не менше прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність.

Нагадуємо, що з прийняттям Закону України 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій” при здійснен-
ні перерахунку пенсій для непрацюючих пенсіоне-
рів з 01.10.2017 використано розмір прожитково-
го мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
установлений на 1 грудня 2017 року Законом Укра-
їни “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, 
збільшений на 79 гривень (тобто 1452 грн.). Вихо-
дячи із мінімальної заробітної плати, розмір якої 
на січень 2018 року складає 3723 грн., мінімальний 
розмір пенсії для зазначеної вище категорії стано-
вить 1489,20 грн.

Отже, для осіб, які станом на 31.12.2017 досягли 
65-річного віку та мають страховий стаж не мен-
ше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, мі-
німальний розмір пенсії з 01.01.2018 зріс на 37,20 
грн. Зазначений перерахунок пенсій проведено з 
01.01.2018 автоматизованим способом за матеріа-
лами пенсійних справ, незалежно від факту роботи.

Ольга ДОЛІШНА, начальник відділу з 
питань призначення,  перерахунку та ви-
плати пенсій №2 у м. Тернополі ТО УПФУ 

Тернопільської області. 

Як живуть народні обранці?

Кожен українець винен міжнародним 
КРЕДИТОРАМ 1,9 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ 

Отож, як тепер гірко жартують 
пенсіонери, поки народні обранці 
та владна верхівка жирують, 
держава, піднявши на 37 гривень 
пенсію тим, хто все життя чесно 
працював, розщедрилася для 
них аж на три буханці хліба. І то – 
соціального. 
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Побачили їх випадково - ко-
пали траншею під водопро-
від для самотньої жінки. При 
цьому довго обирали місце, і 
в останній момент вирішили, 
що слід копати саме там, і на-
трапили на знахідку.

Селяни губляться у здога-
дах, коли саме їх заховали. Пе-
реказують: це ті дзвони, які 
шукали ще з 30-х років минуло-
го століття. Напередодні війни 
в селищі спалили дерев’яну 
церкву. А дзвони люди захова-
ли, щоби вберегти.

- Зараз тієї церкви вже не-
має, відбудували нову, - розпо-
відає секретар Коропецької се-
лищної ради Наталія Гушпіт. 
– Але в нас знали, що десь за-
ховані її дзвони. Раніше шука-
ли, але марно. 

Олена Ксеник, на подвір’ї 
якої відкопали знахідку, вва-
жає це Божою благодаттю. В 
обійсті облаштовували водо-
провід, допомогти зібрали-
ся місцеві жителі. Розкопали 
близько метра в глибину, як 
лопата за щось перечепилася. 
Коли продовжили, то побачи-
ли, що то виблискують дзвони. 

Про те, що недалеко хати, 
всього метр від фундаменту, 
можлива така знахідка, жінка 
й подумати не могла. Хоча ко-
лись, переповідають, це була 
територія церкви, де жив свя-
щеник. 

Віднайдені дзвони відвез-
ли до відбудованої церкви Свя-
того Миколая. За словами міс-

цевих жителів, храм якраз по-
требував ще кількох дзвонів. 
Тож після реставрації їхній пе-
редзвін звучатиме над сели-
щем і нагадуватиме людям про 
диво Різдва. 

 

3Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬСоціум nday.te.ua

Цьогоріч центральні заходи з нагоди  
Дня соборності відбудуться в Гусятині 

Традиційно 22 січня Тернопільщина відзначатиме День со-
борності України, приурочений до Акту об’єднання Української 
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республі-
ки. Та якщо раніше акція єднання і громадської злагоди відбу-
валася на межі Тернопільської та Хмельницької областей зі сто-
рони смт. Підволочиськ, то цьогоріч місце проведення заходу 
змінилося. 

Відтак, обласні урочистості з нагоди 99-річниці Дня собор-
ності України, які відзначатимуть в рамках 100-річчя Україн-
ської революції 1917-1921 років, відбудуться в Гусятині. Таке 
рішення прийняли під час засідання організаційного комітету 
під головуванням заступника голови Тернопільської облдер-
жадміністрації Юрія Юрика.

О 12.00 год. делегації з Хмельницької і Тернопільської облас-
тей зустрінуться на мості через річку Збруч на межі Гусятин-
ського та Чемерівського районів. Після цього колона вирушить 
на центральну площу Гусятина, де відбудуться всі інші запла-
новані заходи. 

Одночасно заходи до Дня соборності України проведуть в 
усіх районах області. Також під час святкування в Гусятинсько-
му районі відбудеться відкриття виставки до 100-річчя Україн-
ської революції.

Копали водопровід, 
а знайшли столітні дзвони
Люди переконані, що стали свідками справжнього різдвяного дива

Два старовинні церковні дзвони – великий і 
малий – знайшли у мальовничому селищі 
Коропець, яке розташоване на березі Дністра 

в Монастириському районі. Виготовлені вони у 1922 
році. Про це свідчать цифри, викарбувані на металі. 

17 січня - хмарно, можли-
вий сніг, температура повітря 
вночі 4-5, вдень 1-2 градуси 
морозу. Схід сонця - 8.04, захід 
- 16.51. Новий місяць. 

18 січня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 2-3, вдень 
1-4 градуси морозу. Схід сонця 
- 8.03, захід - 16.52. 

19 січня - хмарно з прояс-
ненням, сніг, температура по-
вітря вночі 1-3, вдень 0-2 гра-
дуси морозу. Схід сонця - 8.02, 
захід - 16.54. 

20 січня - хмарно, сніг, тем-
пература повітря вночі 2-3, 
вдень 1-2 градуси морозу. Схід 
сонця - 8.01, захід - 16.55 

21 січня - хмарно, сніг, мо-
крий сніг, температура пові-
тря вночі 1-2, вдень 1-2 граду-
си морозу. Схід сонця - 8.00, за-
хід - 16.57. 

22 січня - хмарно, сніг, тем-
пература повітря вночі 3-4, 
вдень 3-4 градуси морозу. Схід 
сонця - 7.59, захід - 16.58. 

23 січня - хмарно, дрібний 
сніг, температура повітря вно-
чі 2-3, вдень 3-4 градуси мо-
розу. Схід сонця - 7.58, захід 
- 17.00.

Погода в 
Тернополі 
й області

Магнітні бурі 
в січні

Згідно з даними метеоро-
логів, в січні геомагнітна об-
становка обіцяє бути досить 
спокійною. 
Спалах невеликої  
інтенсивності очікують 
20 січня. 

Цього дня слід з особли-
вою уважністю поставитися 
до свого здоров’я і при най-
меншому нездужанні зверну-
тися до лікаря. Метеозалежні 
люди можуть відчути загаль-
не нездужання і погіршення 
сну. Рекомендовано знизити 
навантаження на організм і 
провести цей день у спокої.
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Антоніна БРИК.

Молоко від селян – 
на корми або технічну 

переробку 
- Зміни відтермінували, оскільки до 

них не були готові. І міг бути соціаль-
ний вибух, - каже Володимир Стахів. – 
Також нема гарантій, що коли тепер за-
боронити приймати молоко від селян, 
не знайдуться ділки, які цей другий 
сорт все ж будуть заготовляти, але пла-
титимуть менше людям.  

- Чому Європа так занепокоєна 
якістю нашого молока? 

- Молоко другого сорту суперечить 
нормам ЄС. Йдеться в основному про 
бактеріальну забрудненість, яка досить 
висока. Адже молоко від населення зли-
вають в одну бочку від сотень людей, 
тому контролювати весь процес - не-

реально. Хтось привезе вчорашнє, зли-
ли в загальний холодильник – і все мо-
локо стане кислим. Відповідно до вимог 
ЄС, молоко має бути персоніфікованим. 
Якщо привезли тонну молока і воно зі-
псоване – знатимуть, хто відповідає. 

- Здача молока на переробку для 
тисяч селян – вагоме джерело дохо-
ду. Якщо його не стане, людям буде 
важче зводити кінці з кінцями. Чи 
відомо вже, яких змін слід очікува-
ти з липня?

- Наскільки я знаю, Мінагрополі-
тики підготувало наказ, згідно з яким 
продовжать закупівлю молока друго-
го сорту від населення, але з іншим ці-
льовим призначенням – на корми або 
на технічну переробку, на виробництво 
казеїну. Однак наразі зрозуміло, що лю-
дям вигідніше продавати молоко для 

харчових цілей, оскільки за нього пла-
титимуть більше. 

Створення кооперативу – 
це десятки тисяч доларів 

- Яку альтернативу влада пропо-
нує селянам?

- Одним з виходів є створення сіль-
ськогосподарських обслуговуючих ко-
оперативів, де будуть дотримані всі ви-
моги, будуть холодильник, доїльні апа-
рати. Ще один шлях – це сімейні ферми. 
Одна сімейна ферма у нас вже є, у селі 
Жизномир Бучацького району. Люди 
працювали за кордоном, а коли повер-
нулися сюди, вклали кошти і отриму-
ють з цього дохід. Закупили обладнан-
ня, молокопровід, щоб молоко одразу 
від корови потрапляло в холодильник. 

- Чи передбачена допомога дер-

жави для тих, хто створює коопера-
тиви чи сімейні ферми? 

- Зрозуміло, аби створити сімейну 
ферму чи кооператив, потрібно бага-
то коштів. Мова про десятки тисяч до-
ларів. З обласного бюджету в 2017 році 
було виділено 300 тисяч гривень для 
здешевлення вартості придбаних до-
їльних апаратів населенням. Люди мо-
жуть звертатися - ми можемо допомог-
ти придбати доїльні установки, а  також 
холодильники, не враховуючи ПДВ. Та-
кож даємо методологічну інформацій-
ну допомогу. З іншого боку, якщо ви хо-
чете щось зробити, треба вкласти ко-
шти. Головне – бажання створити коо-
ператив. У людей відбили бажання пра-
цювати. На жаль, простіше поїхати до 
Польщі, заробити й тут витратити. 

- А як у тій же Польщі? Невже 
там на переробку теж зовсім не 
приймають молоко від населення? 

- Там також мало агропідприємств, 
які займаються виробництвом моло-
ка. Однак значна частка якраз і припа-
дає на сімейні ферми, і там якість моло-
ка висока. 

- Чи слід готуватися покупцям 
до чергового здорожчання молочної 
продукції?

- Очевидно, що так. По-перше, мо-
лочна продукція зараз користується 
попитом. Окрім того, якісного молока 
для її виробництва не вистачає вже за-
раз. Деякі наші підприємства завозять 
молоко з інших регіонів. 
Адже те, що сьогодні бе-
руть від селян, в осно-
вному спрямовують на 
виробництво масла. 

"Молоко має бути персоніфікованим. 
Якщо привезли тонну і воно зіпсоване –

знатимуть, хто відповідає"
Молочну революцію перенесли: чого чекати тернопільським селянам і покупцям?

Переробні підприємства з 1 січня мали відмовитись купувати молоко у селян, 
бо воно йде переважно низьким, другим сортом. Експерти вже назвали це 
молочною революцією. На Тернопільщині виробляють 440 тисяч тонн молока. 
При цьому особисті господарства дають левову частку 
- 367,4 тисяч тонн. Тож після нового року революцію 
скасували, щоправда, тимчасово – до липня.

"Українцям заборонять здавати молоко", "Підприємства не зможуть купува-
ти молоко у бабусь". Так лякали українських селян перед початком року. Згідно 
з угодою про асоціацію з ЄС, наша країна добровільно взялася привести вимоги 
до якості молочної сировини у відповідність до чинних у Євросоюзі. Це означає, 
що до перероблення на підприємствах може бути допущене тільки молоко вищо-
го класу. Отримати таке можливо при використанні доїльних апаратів, без кон-
такту молока з руками, моментально його охолодивши. Йдеться і про дотриман-
ня гігієни персоналу й самих тварин. І, звичайно, корови повинні підлягати вете-
ринарному догляду.

Але таку технологію забезпечують сьогодні лише сільгосппідприємства, 
фермерські господарства. Чого чекати селянам, «Наш ДЕНЬ» запитав у ви-
конувача обов'язків директора департаменту агропромислового розви-
тку Тернопільської ОДА Володимира СТАХІВА.

«Єдинникам» - про терміни 
подання звітності 
та сплати податку

Тернопільська ОДПІ нагадує підприємцям 
- платникам єдиного податку  про терміни по-
дання звітності та сплати податку. Зокрема, для 
«спрощенців» 1 та 2 групи граничний строк по-
дання декларації за 2017 рік - 1 березня 2018 
року. Платники, які обрали 3 групу спрощеної 
системи оподаткування, звітуються до 9 лютого. 

«Єдинники» 1 та 2 групи сплачують єдиний 
податок до 20 числа місяця, наступного за звіт-
ним, «спрощенці» 3 групи - протягом 10 днів піс-
ля граничного терміну подання звітності. Гра-
ничний термін сплати єдиного внеску для під-
приємців - 19 число місяця, що настає за квар-
талом, за який сплачується єдиний внесок, а 
звіт про суми нарахованого доходу застрахова-
них осіб та суми нарахованого єдиного внеску усі 
платники-«спрощенці» подають до 9 лютого.

Відвідати тренінги та отримати практич-
ну допомогу щодо заповнення звітності, а та-
кож дізнатись про особливості декларацій-
ної кампанії у 2018 році можна у Центрі обслу-
говування платників Тернопільської ОДПІ за 
адресою: вул. Білецька,1. Телефони: 43-46-46, 
43-46-10.

Цей сервіс передбачає:
– замовлення послуги на офіційно-

му сайті Укрпошти
– отримання фірмового пакування 

SmartBox (10, 20 або 50 коробок необ-
хідного розміру)

– оплату замовленої кількості поси-
лок за пільговою ціною

– формування клієнтом на власний 
розсуд посилки за принципом «все, що 
вміщується», зважувати чи заміряти 
розміри не потрібно

– реєстрація відправлення онлайн, 
в особистому кабінеті Укрпошти, отри-
мання ШКІ (штрихового кодового іден-
тифікатора), супровідну адресу з ШКІ 
необхідно наклеїти на посилку

– відправлення посилки у відділен-
ні зв’язку, поза чергою, без додаткового 
оформлення чи оплати, без зважуван-
ня тощо (замовивши послугу та отри-
мавши пакування, клієнт вже напе-
ред оплатив доставку відправлення по 
Україні).

Відтепер скористатися послугою 

SmartBox можна у більш ніж 1000 від-
ділень Укрпошти по всій країні, які про-
даватимуть SmartBox і прийматимуть 
їх для відправлення. Доставлятимуться 
вони в будь-які населені пункти країни, 
без виключення, навіть у найвіддалені-
ші сільські.

Послуга буде цікава представникам 
малого та середнього бізнесу, які займа-
ються електронною комерцією, прода-
ють онлайн та часто надсилають това-
ри поштою. Вона дає можливість спрос-
тити процес оформлення відправлень, 
зекономити час та заощадити на кож-
ному відправленні в порівнянні з інши-
ми послугами.

Також пропонуємо на вибір 4 варі-
анти розмірів коробок – від XS до L.

«Укрпошта SmartBox» – аналог по-
пулярного в багатьох країнах пошто-
вого сервісу FlatRate («Єдиний Тариф»). 
Він дає можливість оплатити, упакува-
ти і оформити відправлення, не виходя-
чи з дому чи офісу. Пакет послуги вклю-
чає в себе:

• передплату майбутніх відправ-
лень посилок у кількості 10, 20 або 50 
штук;

• фірмову спеціальну тару у відпо-
відній кількості;

• доставку по всій Україні без додат-
кових доплат;

• код для генерації ШКІ (штриховий 
кодовий ідентифікатор) в особистому 
кабінеті;

• згенеровані ШКІ, які будуть вико-
ристовуватись при формуванні супро-
відної адреси через «Особистий Кабі-
нет»;

• sms/viber інформування про реє-
страцію та доставку відправлення у від-
діленні зв’язку.

• оціночна вартість до 1000 грн 
(включно).

Розрахунок здійснюватиметься го-
тівкою під час отримання тари та коду.

Термін дії отриманого коду для ге-
нерації ШКІ становить 1 місяць.

Термін дії згенерованих ШКІ – 5 мі-
сяців.

Послуга «Укрпошта SmartBox» стала 
доступною для клієнтів всієї України



№2 (237) / 17 січня - 23 січня 2018 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 5Соціум nday.te.ua

Вже у 2018-
му в області 
продовжують 

фіксувати нові випадки 
захворювання на кір. 
Найбільше постраждалих 
серед дітей  - близько 70 
відсотків.

- Сьогодні на Тернопільщи-
ні зареєстрований 81 хворий 
на кір за первинними термі-
новими повідомленнями, 61 з 
них занедужав вже цього року, 
- розповідає Марія Павельєва,  
завідувач відділу епіднагляду 
обласного лабораторного цен-
тру. - Найбільший спалах цього 
року зафіксований у Теребов-
лянському психоневрологіч-
ному інтернаті - 21 випадок. За 
попередньою інформацією, за-
хворіло 20 підопічних та один 
працівник. Ще один спалах за-
фіксовано у Тернополі ще у ми-

нулому році – 83 особи. Всьо-
го за минулий рік зафіксовано 
298 випадків кору, з них 59 – за 
первинним діагнозом. 

Фахівці продовжують реє-
струвати та відстежувати хво-
рих на кір і прогнозують, що 
кількість хворих може зрос-
ти, оскільки діти повернуться 
з канікул, а дорослі після ви-
хідних і поїздок під час свят - у 
свої колективи. 

У Міністерстві охорони 
здоров’я повідомляють, що 
спалах кору в Україну прийшов 
з Румунії. У 2017-му році в кра-
їні зафіксували 4782 випадки 
захворювання, серед тих, хто 
захворів, 75% - це діти. 86% 
уражених кором не були ще-
плені згідно з календарем.

- За останні півроку від 
кору померло четверо дітей та 
двоє дорослих, - зазначила в.о. 

міністра Уляна Супрун. - Епіде-
мії немає, є спалахи. Але важ-
ливо не те, епідемія це чи спа-
лах, а те, чи хворіють люди. У 
цивілізованій країні люди від 
кору помирати не повинні. 

- Головне, що мають розу-
міти батьки — лікування про-
ти кору не існує, - додав екс-
перт МОЗ України за напряма-
ми «Інфекційні хвороби, дитя-
чі інфекційні хвороби. Парази-
тологія» Федір Лапій. - Єдиний 
захист від кору - це щеплення. 
Кір - одне з найбільш заразних 
захворювань, відомих у світі. 
Якщо ви були щеплені, ви мо-
жете захворіти лише в легкій 
формі без серйозних усклад-
нень. Але якщо ви не щеплені, 
при контакті ви інфікуєтесь з 
вірогідністю не менш ніж 90%, 
а кожен двадцятий, хто не мав 
щеплення і  захворів, отримає 

тяжкі порушення здоров’я на 
все життя. Негайно вакцинуй-
те своїх дітей, якщо вони не 
пропустили свої щеплення в 
12 місяців та 6 років.

До слова, вірус кору  над-
звичайно заразний, він швид-
ко передається від хворої 
людини до здорової повітряно-
крапельним шляхом, тобто під 
час вдихання найдрібніших 
крапель слизу, які потрапи-
ли в повітря при чханні, каш-
лі або розмові хворого. Вірус 
кору може жити в повітрі та на 
поверхнях до двох годин після 
того, як хвора людина залиши-
ла приміщення.

Інкубаційний період кору - 
6-21 день. Далі починається пе-

ріод захворювання з такими 
симптомами: висока температу-
ра, головний біль, нежить, сухий 
кашель, збільшення лімфовуз-
лів, запалення слизової оболон-
ки очей (сльозотеча, світлобо-
язнь, гнійні виділення), пронос 
та блювота. На 4-5 день хворо-
би з’являється червоний висип, 
який починається зі шкіри голо-
ви й обличчя, а згодом розповсю-
джується на все тіло. Хвороба із 
симптомами триває до 4 тижнів 
і більше. Кір має серйозні усклад-
нення. Захворювання може при-
звести до пневмонії, вушної ін-
фекції, запалення мозку - енце-
фаліту, інших серйозних усклад-
нень, застерігають фахівці. 

Юлія ТОМЧИШИН.

Укрпошта 
запустила пілот 

з оплати доставки 
відправлення 
отримувачем

Укрпошта запустила пілотний 
проект з  оплати доставки відправ-
лення отримувачем, а також послу-
ги оплати відправником пересилання 
поштового переказу. 

Для тестування послуги Укрпошта 
співпрацює з інтернет-магазинами, 
які підписали договір про співпрацю, 
а для реєстрації посилок використо-
вують АРІ, або клієнтський особистий 
кабінет під час замовлення доставки 
Укрпошта Експрес.

Процедура оформлення послуги 
оплати доставки відправлення є звич-
ною: заповнюючи документи про від-
правлення, представнику інтернет-
магазину у спеціальній формі варто 
вказати, що за доставку посилки спла-
тить отримувач. У разі відмови отри-
мувача оплатити пересилання, від-
правлення повертається до відправ-
ника і витрати на доставку має покри-
ти він.

Також в етап пілотування вихо-
дить послуга оплати відправником 
за пересилання поштового переказу, 
яка стане зручною для тих, хто бажає 
оплатити пересилання післяплати за 
відправлення замість отримувача.

«Ми починаємо тестування послуг, 
що можуть бути в нагоді як великим 
інтернет-магазинам, так і дрібним 
представникам е-commerce, які бажа-
ють  уникнути зайвих витрат чи пере-
рахунків ціни. Так, продавець має змо-
гу показати «чисту» ціну, найбільш 
привабливу для клієнта, і зробити пе-
ресилання більш безпечним. Тому за-
прошуємо усіх охочих клієнтів-юросіб 
до користування новим функціона-
лом», – зазначив перший заступник 
генерального директора Укрпошти 
Олександр Перцовський.

З 01 грудня 2017  послугою мо-
жуть користуватися і відправники-
фізичні особи.

Обережно – кір! 
Небезпечна недуга далі 

шириться країною і Тернопіллям

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Трагедія трапилася 
у селі Саранчуки 
Бережанського 

району. 
Як інформують в обласно-

му управлінні поліції, 25-річ-

ну жінку знайшли мертвою 
сусіди і повідомили правоо-
хоронців. Працівники полі-
ції виїхали на місце події для 
з’ясування всіх деталей. 

За попередніми даними, 

померла отруїлася чадним 
газом від пічного опалення. 
Жінка перебувала на 6-8 тиж-
нях вагітності. 1,5-річна дити-
на краянки, яка знаходилась в 
будинку, залишилася жива.

Тіло направлено на прове-
дення судово-медичної експер-
тизи. Відомості про подію вне-
сено в Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань відповідно до 
частини 1 статті 115 ККУ.

Колби, вакуумні насоси, різ-
номанітне обладнання для ви-
готовлення психотропних речо-
вин, автомобіль, гроші, майже кі-
лограм марихуани та понад пів-
кілограма амфетаміну вилучи-
ли під час спецоперації правоо-
хоронці. За попередніми даними, 
лише вартість вилученого об-
ладнання становить більше ста 
тисяч гривень.

 За словами начальника об-
ласного управління Нацполі-
ції Олександра Богомола, майже 
півроку оперативники докумен-
тували та відстежували діяль-
ність організованого злочинного 
угрупування. Ініціатор його ство-
рення - раніше судимий за неза-
конний збут психотропних речо-
вин тернополянин, 1986 року на-
родження.

 У помічники він взяв собі 
трьох місцевих мешканців. Чет-
вірка облаштувала лаборато-
рію на одному з хуторів Зборів-
ського району в приватній са-
дибі. Спочатку з орендодавцем 
розраховувалися грошима, а по-
тім почали платити наркотика-
ми, які той реалізовував.  Мате-
ріали для роботи замовляли че-
рез інтернет. 

Реалізовували товар лише 
перевіреним та постійним клі-
єнтам. Тим, хто купував велику 
партію робили знижки - за грам 
амфетаміну просили 200-300 
гривень. 

Транспорт з амфетамінщи-
ками та товаром затримали на 
під'їзді у Тернопіль. Усіх чотирьох 
затримали відповідно до статті 
208 КПК України. 

Злодій вкрав … 
пожежний рукав

У Тернополі посеред дня чоловік 
намагався винести з університету 
20-метровий пожежний рукав. 

36-річний чоловік сьогодні перебуває в ізоляторі 
тимчасового тримання. На гарячому його затримав 
охоронець навчального закладу. Він повідомив, що 
близько 13:40 в адмінкорпус зайшов невідомий. Чо-
ловік вів себе підозріло, тому охоронець вирішив че-
рез камери спостереження подивитисяде він і чим за-
ймається. Побачив незнайомця на четвертому повер-
сі. Він, зірвавши навісну пломбу із ящика пожежного 
гідранта, витягнув двадцятиметровий пожежний ру-
кав.

 Охоронець кинувся назустріч злодію. Перестрів 
його на другому поверсі, але невідомий почав тікати. 
Рукав викинув на четвертому поверсі, але втекти не 
вдалося. Охоронець його піймав та викликав поліцію.

Для чого грабіжнику пожежний рукав, не зізнаєть-
ся. Проте одна з версій, він планував його продати в 
сусідню область, де за допомогою такого обладнання 
видобувають бурштин.

У ході перевірки з'ясувалося, що затриманий при-
тягувався до кримінальної відповідальності раніше 
за крадіжки. Триває слідство.

Тернополянка хотіла гарно 
провести час, а натомість втра-
тила дорогу річ. Кримінальне 
провадження за фактом кра-
діжки слідчі Тернопільського 
відділу поліції розпочали щодо 
33-річного жителя Збаража. 

Молодий чоловік спокусився 
на дорогу мобілку.

 - Повідомлення про кра-
діжку надійшло від відвідувач-
ки одного з ресторанів облас-
ного центру, - повідомляють у 
прес-службі поліції. -  Жінка за-

явила, що з її сумки, яка була 
на стільці, зник мобільний те-
лефон марки «Самсунг».  Вар-
тість втраченого потерпіла 
оцінила у 25 000 гривень. Опе-
ративними заходами правоо-
хоронці встановили особу зло-

вмисника. Як з’ясувалося, ли-
ходій на момент крадіжки теж 
відпочивав  у тому ж рестора-
ні. Дорога мобілка приверну-
ла його увагу, тож зловмисник, 
щойно випаланагода, непоміт-
но потягнув зв’язку з сумки по-
терпілої. Триває досудове роз-
слідування.

Вагітна жінка отруїлася чадним газом

Виготовляли наркотики на хуторі
У Зборівському районі викрили 

банду амфетамінщиків

У кафе вкрали телефон за 25 тисяч
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

ЄС братиме плату за в’їзд

У Євросоюзі планують запровади-
ти нові податки і збори. А також під-
вищити існуючі платежі, щоб компенсу-
вати втрати від виходу Великої Брита-
нії з блоку. Їх розмір оцінюється у 12-15 
мільярдів євро. Українців може також 
торкнутися прикордонний збір (border 
charge). Його планують стягувати з ту-
ристів, які не є громадянами ЄС, при 
в’їзді до країн блоку. Йдеться про 26 кра-
їн Шенгензони. Щоправда, деякі з них не 
є членами Євросоюзу, пише ubr.ua. Очі-
кується, що до 2020 року ЄС запрова-
дить систему авторизації в’їзду в Європу 
(ETIAS). Вона діятиме для іноземців, які 
користуються правом безвізу. Спочатку 
прикордонний збір планувався у розмі-
рі 5 євро. Але тепер у Брюсселі розгля-
дають варіанти з вищими ставками. Чис-
ло іноземців, які подорожують до ЄС без 
візи, перевищує 30 мільйонів осіб на рік.
Росія може спробувати захопити 

ще три країни?
У цьому році авторитарна Росія 

може спробувати захопити, повніс-
тю або частково деякі країни Бал-
тії. Для досягнення подібних цілей РФ 
може зібрати до 845 тисяч солдатів. 
Про це пише американський журнал 
«The National Interest» посилаючись на 
дані «RAND Corporation». «У трьох кра-
їн Балтії населення - 6,2 мільйони лю-
дей, близько 22 тисяч солдатів і 450 оди-
ниць артилерії, але немає танків або лі-
таків. Росія може зібрати 845 тисяч сол-
датів - 300 тисяч тільки на заході РФ - за 
підтримки 2600 танків, 5500 артилерій-
ських знарядь і майже 1400 бойових лі-
таків», - пише Міхаель Пек. На думку ав-
тора, військову операцію Москва може 
розгорнути блискавично і при цьому 
не витратить багато ресурсів, адже Ро-
сія набагато більша за три країни Балтії. 
Хочеться вірити, що до цього не дійде, 
адже ці країни - члени НАТО.  

Тисячі дітей у світі помирають, 
не проживши й дня 

За підрахунками Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ), у перший день нового 
року в світі народилося 386 тисяч ді-
тей. Половина з них - в Індії, Китаї, Ніге-
рії, Пакистані, Індонезії, США, Демокра-
тичній Республіці Конго, Ефіопії і Бан-
гладеш. Про це повідомляє Центр нови-
ни ООН. У ЮНІСЕФ наголошують: бага-
то дітей не встигають прожити й одного 
дня. Торік щодня близько 2,5 тисяч но-
вонароджених вмирали протягом пер-
ших 24 годин свого життя. І понад 2,5 
мільйонів дітей не прожили і одного мі-
сяця. 80 відсотків цих смертей можна 
було б уникнути. Діти, зокрема, вмира-
ють у результаті пов’язаних з пологами 
ускладнень, сепсису і пневмонії, з яки-
ми сучасна медицина може ефективно 
боротися. До слова, за даними ЮНІСЕФ, 
щотижня на Донбасі через міни гине або 
травмується одна дитина.

Американці скуповують зброю  
Звіт ФБР свідчить, що торік у США 

продали рекордну кількість вогне-
пальної зброї - 25 мільйонів штук. 
Про це повідомляє RMF.FM. Джастін Ан-
дерсон, директор з маркетингу фірми 
«Hyatt Guns of Charlotte», однієї з най-
більших продавців вогнепальної зброї 

для співробітників поліції і цивільних 
осіб, в інтерв’ю для порталу Washington 
Examiner заявив, що зростання прода-
жів було зумовлене кількома фактора-
ми, але найважливішим  є сучасна ситу-
ація в США. «Я ніколи не бачив такої по-
діленої країни. Цей поділ створює атмос-
феру страху, а страх завжди впливає на 
збільшення обсягів продажу зброї. Крім 
того, існують теракти, невизначеність, 
пов’язана з Північною Кореєю, масо-
ві стрілянини й загрози насильницьких 
злочинів. Сьогодні вогнепальна зброя 
просто популярна», - сказав Андерсон.

Між жителями Саудівської 
Аравії розділять $13 мільярдів

Влада Саудівської Аравії впродовж 
2018 року планує розділити між жи-
телями королівства 50 мільярдів ріа-
лів ($13 мільярдів). Про це повідомляє 
«Reuters». В указі короля Салмана бен 
Абдель Азіза Аль Сауда йдеться, що дер-
жавним службовцям щомісяця доплачу-
ватимуть тисячу ріалів (близько $266). 
Грошові виплати отримають також пен-
сіонери і військовослужбовці. Таке рі-
шення прийняли, щоб компенсувати на-
селенню зростаючу вартість життя. Вла-
да країни таким чином турбується про 
комфорт та якість життя своїх громадян. 
Водночас уряд вирішив скоротити піль-
ги членам королівської родини, що ви-
кликало невдоволення останніх.

У «цивілізованій» Німеччині 
зруйнували собор ХІХ століття 

заради бізнесу
У Райнланд-Пфальц, що в Західній 

Німеччині, робітники за вказівкою 
влади зруйнували собор ХІХ століт-
тя і хочуть знищити ціле селище. Про 
це повідомляє «Німецька хвиля». Причи-
ною такого рішення є значні запаси бу-
рого вугілля, які виявили під пам’яткою 
архітектури. За попередніми даними, це 
найбільший вугільний басейн, розташо-
ваний неподалік Кельна. Жителі села Ім-
мерат виступили проти таких змін, од-
нак енергокомпанія RWE, яка зайнялася 
видобутком цих корисних копалин, вер-
дикту щодо собору не змінила. Знищен-
ня села планують завершити найближ-
чим часом. На місці будівель спорудять 
котлован. Людей уже виселяють. Також 
планують перенести цвинтар, оскільки 
він також є перешкодою для видобутку 
вугілля.

Польща може 
вийти з Євросоюзу?

Польща може вжити заходів для 
виходу з ЄС, якщо перестане отриму-
вати від нього фінансування, заявив 
глава Євроради Дональд Туск.  Про це 
повідомляє «The Telegraph». За слова-
ми Туска, для правлячої партії «Право і 
справедливість» вигоди від членства в 
Євросоюзі зводяться до отримання ко-
штів, причому для неї не мають значен-
ня такі переваги, як загальний ринок, 
правовий режим і гарантована безпека. 
Він пояснив: поки Варшава продовжує 
отримувати фінансування від ЄС, для 
влади країни «гра варта свічок». «Я можу 
легко уявити собі ситуацію, коли Поль-
ща опиниться в числі країн, які вкла-
дають кошти (в Євросоюз), і тоді поль-
ський уряд вирішить, що настав час за-
питати громадян, чи хочуть вони бачи-
ти свою країну в ЄС. А потім влада до-
кладе всіх зусиль, щоб переконати поля-
ків у тому, що з членством в ЄС пора роз-
прощатися. У Брюсселі ще всерйоз спо-
діваються - не скажу, що вірять, цього, 
на жаль, уже немає, - що 
Польща все ж залишиться 
в ЄС», - сказав Туск. 

Українцям офіційно порадили 
не їхати в Московію

Служба безпеки радить українцям 
утриматися від поїздок у Росію. Особли-
во це стосується людей, які брали участь в 
АТО, повідомляє СБУ у Фейсбук. «Російські 
спецслужби намагаються втягувати укра-
їнських громадян у протиправну діяль-
ність, штучно створюючи компрометуючі 
ситуації, а також використовують родинні 
зв’язки, щоб виманити наших співвітчиз-
ників, насамперед, учасників АТО, на свою 
територію для організації таких провока-
цій», - заявив очільник служби Василь Гри-
цак. А за словами уповноваженої Верховної 
Ради з прав людини Валерії Лутковської, у 
російських в’язницях перебувають понад 
п’ять тисяч українців, серед яких багато за-
робітчан. І це далеко не повна інформація - 
їх може бути більше.

В Україну щодня завозять 
літак доларів

Щодня в аеропорту «Бориспіль» при-
земляється літак з доларами. Причина 
- ажіотаж на валюту, який спостерігається 
останнім часом. Таку інформацію озвучив 
керуючий директор «Кредит Оптима бан-
ку» Ігор Львов, передає УБР. За словами фі-
нансиста, ще до нового року українцям ви-
стачало двох-трьох літаків на тиждень. І за-
везений кеш ішов не в обмінники для про-
дажу населенню, а для виплати депозитів і 
грошових переказів. Але ситуація змінила-
ся. Нині українці майже не продають валю-
ту, навіть якщо в цьому є необхідність. - че-
кають, що курс ще підвищиться. Зате ба-
жаючих купити сотню-іншу «зелених» різ-
ко збільшилось. Тому банки змушені заку-
повувати долари та євро за кордоном і літа-
ками привозити їх в країну. Попит настіль-
ки високий, що поставки здійснюють що-
дня. Банкір не зміг відповісти, скільки го-
тівки перевозить кожен літак. «Це комер-
ційна таємниця. Але абсолютно точно, що 
європейські банки не стануть везти менше, 
ніж один мільйон доларів», - резюмував він.

Народ боротьби 
з корупцією не бачить

Переважна більшість українців - 80 
відсотків - вважають боротьбу з коруп-
цією в країні неуспішною, причому 46 
відсотків - повністю провальною. Такі 
результати соцдослідження, проведеного 
фондом «Демократичні ініціативи» ім. Іль-
ка Кучеріва спільно з соціологічною служ-
бою Центру Разумкова. 43 відсотки опита-
них не бачать жодної інстанції, яка б актив-
но боролася з корупцією. Решта населен-
ня активних борців з корупцією бачить у 
ЗМІ, журналістах, Національному антико-
рупційному бюро, антикорупційних гро-
мадських організаціях, самому населенні та 
країнах Заходу.

У звітах ОБСЄ закладено багато
 мін для нашої країни

Фіксація місією ОБСЄ порушень на 
Донбасі - палка з двома кінцями. Про це 
сайту «24» розповів правник-міжнародник 
Геннадій Друзенко. За його словами, з боку 
бойовиків працюють снайпери, які ці-
ляться в голову чи груди. Тому є загиблі. 
Водночас, місія ОБСЄ фіксує порушення 
перемир’я, але з обох боків. Позиція ОБСЄ 
така: навіть якщо ЗСУ стріляють у відпо-
відь, - це все одно порушення. Згідно зі зві-

тами місії ОБСЄ, офіційно війни немає, але є 
обопільні порушення мінських угод. «У зві-
тах ОБСЄ закладено багато мін і для Укра-
їни, і для тих, хто сьогодні захищає нашу 
державу на фронті. Але у форматі мінських 
угод змінити ситуацію не можна, тому що 
під домовленостями стоїть підпис україн-
ського представника. І в пункті про припи-
нення обстрілів не написано, що, як виня-
ток, можна стріляти у відповідь. Треба було 
думати, коли ставили підпис і брали на себе 
зобов’язання. Тому що іноді вони вигляда-
ють абсурдно», - каже експерт.

Скільки коштуватиме хліб?
Торік в Україні соціальні сорти чор-

ного і білого хліба подорожчали на 2,4 
гривні. «Середня ціна соціального хліба 
складає 13 гривень за кілограм», - написав 
у Фейсбук директор асоціації постачальни-
ків торговельних мереж Олексій Дорошен-
ко. І наголосив: соціальний хліб дорожчати-
ме далі. Підвищення мінімальної зарплати 
і девальвація гривні спричинить зростан-
ня ціни у січні-лютому на 10 відсотків. На 
початок березня кілограм білого та чорно-
го обійдеться більше, ніж у 14 гривень. Сьо-
годні різниця в ціні на хліб між Україною та 
Польщею складає майже 12 відсотків - не в 
нашу користь. 

Інтернет і ТБ можуть 
знову подорожчати

Торік восени в Україні подорожча-
ли Інтернет і телебачення. Більшість 
провайдерів підвищили тарифи на 10-20 
відсотків. У найближчі місяці вартість 
інтернет-послуг може зрости ще на 20 від-
сотків, прогнозують в Інтернет-асоціації 
України, пише «Газета по-українськи». 
Провайдери пояснюють: порівняно з кра-
їнами ЄС і СНД, в Україні значно нижчі та-
рифи на Інтернет. 

Жителі окупованого Донецька 
міняють речі на їжу

Жителям окупованого Донецька бра-
кує продуктів харчування, тож вони зму-
шені міняти на них непродовольчі то-
вари. Відповідні оголошення про обмін 
люди публікують в Інтернеті, повідомляє 
«Сьогодні». З 2014 року кількість таких 
оголошень збільшилася, що демонструє 
«якість життя» у «республіках». Люди мі-
няють на дитяче харчування, підгузки, 
цукор, масло все, що є - старі радянські 
книжки та сервізи, так і модну біжутерію, 
годинники, одяг. 

Кому вигідна війна на Донбасі?
Війна на Донбасі вигідна багатьом в 

Україні: бізнесу, контрабандистам, тор-
говцям зброєю. Водночас політики нама-
гаються її перечекати. Про це  телеканалу 
ZIK заявив Роман Безсмертний, Надзвичай-
ний і Повноважний Посол України. «На сьо-
годні ця війна вигідна підприємцям, бо ві-
йна - це найприбутковіший бізнес. На цьо-
му нагрівають руки дуже багато людей. Ви-
гідна контрабандистам, бо всі знають, що 
ця зона, яка не контролюється Україною, 
- це зона сірої економіки, через яку можна 
що завгодно завезти», - сказав Безсмерт-
ний. І додав: внаслідок війни відбуваєть-
ся розповзання зброї. А це означає, що під 
Європу закладено динаміт, який невідомо 
коли рване.

«На олівець» НАЗК 
потрапили 38 партій

Нацагентство з питань запобігання 
корупції виявило порушення у звітах 38 
політсил, серед них - «Рух нових сил Мі-
хеїла Саакашвілі» і ВО «Свобода». Про це 
повідомляє прес-служба НАЗК. Так, 13 пар-
тій не додали інформацію про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового ха-
рактеру від кожної місцевої організації, яка 
набула статусу юридичної особи. Порушен-
ня порядку надання або отримання вне-
ску на підтримку партії встановлені у шес-
ти звітах, зокрема, ВО «Свобода», «Рух но-
вих сил Міхеїла Саакашвілі», «Аграрна пар-
тія України», УКРОП.

Україна Світ
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13 січня у Львові в легко-
атлетичному манежі НСБ ЛВС 
відбулася відкрита першість 
Буської ДЮСШ з легкої ат-
летики, приурочена 30-річчю 
створення спортивної школи. 
Приємно, що навіть на дитячих 
змаганнях уже використовува-
ли електронне табло і фотофі-
ніш. Знімки фотофінішу вивішу-
вали на дошці результатів після 
кожного забігу. Таке навіть на 
дорослих всеукраїнських зма-
ганнях зустрінеш рідко. Хочеть-
ся відзначити гарну організацію 
змагань та чудову роботу ко-
манди Буської ДЮСШ. А Зборів-
ська ДЮСШ від Тернопільської 
області на цих змаганнях була 
представлена чотирма учасни-
ками і здобула 4 медалі. Про це 
повідомляє тренер-викладач І 
категорії з легкої атлетики Во-
лодимир Небельський Друге 
місце на дистанції 600 м завою-
вала Уляна Рава. Друге місце це 
на дистанції 1000 м - Марія Мо-
чук. Друге місце на дистанції 
1000 м виборов Святослав Нако-
нечний. Третє місце на дистан-

ції 1000 м у Андріани Антонюк.

Серед п’яти українських 
спортсменів, що представ-
лятимуть українську збірну 
із санного спорту на Олімпі-
аді у Кореї, двоє кременчан. 
Олександр Оболончик та Ан-
дрій Мандзій (на фото) уже не 
вперше беруть участь в Олім-
пійських іграх. У 2014 році вони 
побували у Сочі, де також ви-
ступили у складі збірної. Обоє 
спортсменів є вихованцями кре-
менецьких тренерів і займають-
ся на місцевій санній трасі. 

На підготовку спортсменів 
до Олімпіади-2018 Україна ви-
ділила 120 млн. грн. У Мініс-
терстві молоді та спорту Украї-
ни проаналізували виступи на-
ших спортсменів і поділили їх на 
три категорії. В елітну групу по-
трапили 15 біатлоністів, а також 
фристайлист Олександр Абра-
менко. Вони отримують на під-
готовку половину усієї суми,  а 
решту розділять представники 
двох інших груп: провідної і пер-
спективної. Зимові Олімпійські 
Ігри-2018, пройдуть з 9 по 25 лю-
того в корейському Пхенчхані. 

Нещодавно міжнародна ор-
ганізація шахістів ФІДЕ опри-
люднила офіційний логотип 
Чемпіонату світу-2018, який 
відбудеться в Лондоні. Однак, 
оновлений дизайн логотипу ви-
кликав незадоволення багатьох 
людей, які порівняли його з "Ка-
масутрою". Наприклад, восьми-
разова чемпіонка світу з шахів 
Сьюзен Полгар вважає, що но-
вий логотип Чемпіонату має не-
прийнятний вигляд та не може 

пропагувати цей вид спорту, осо-
бливо серед дітей.

Контрольно-дисципліна-
рний комітет Федерації футбо-
лу України довічно заборонив 
виступи та іншу пов’язану з фут-
болом діяльність 18 гравцям, які 
брали участь у організованих те-
рористами "ДНР" футбольних 
матчах. Заборона стосується фут-
болістів Володимира Кравченка, 
Дениса Нікуліна, Максима Сінь-
кова, Анатолія Селезньова, Сергія 
Крохмаля Андрія Кушніра, Андрія 
Рябого, Владжислава Мішина, Рус-
лана Зінченка, Ярослава Махна, 
Романа Саєтова, Платона Свири-
дова, Дениса Поточного, Івана Іва-
нова, Ігоря Дмитрішина, Віктора 
Станенка, Микити Шмакова, Кос-
тянтина Золотаря. Нагадаємо, ра-
ніше Федерація футболу Украї-
ни відмовилася від послуг крим-
ського арбітра Анатолія Жабчен-
ка, який після анексії Криму отри-
мав російський паспорт.

З 2004 року Міжнародний 
олімпійський комітет позба-

вив медалей 10 українських 
спортсменів, які ті завоюва-
ли на Олімпійських іграх 2004, 
2008 і 2012 років. Причиною та-
кого кроку з боку функціонерів 
став допінг. Зокрема, йдеться 
про українського штовхальни-
ка ядра Юрія Білонога, якого по-
збавили золотої медалі Олімпіа-
ди в Афінах. Крім того, залиши-
лася без бронзової медалі цих же 
Ігор Олена Олефіренко, яка здо-
була її у змаганнях з академіч-
ного веслування. Також МОК по-
збавив срібних медалей Олімпі-
ади-2008 у Пекіні важкоатлет-
ку Ольгу Коробку, легкоатлет-
ку Людмилу Блонську та вільно-
го борця Василя Федоришина, а 
також бронзових медалей – важ-
коатлетку Наталію Давидову та 
легкоатлета Дениса Юрченка. 
Крім того, МОК позбавив укра-
їнських спортсменів Юлію Калі-
ну бронзової медалі в змаганнях 
з важкої атлетики й Олександра 
П'ятницю срібної медалі в зма-
ганнях з метання списа, які вони 
здобули на Олімпіаді-2012 року 
в Лондоні. 

Відділення НОК України в 
Тернопільській області 
визначило лауреатів 

традиційного опитування «Герої 
спортивного року Тернопільщини» 
за підсумками 2017 року. Ось хто, 
на думку членів виконавчого 
комітету і представників 
засобів масової інформації, які 
спеціалізуються у спортивній 
журналістиці, удостоївся честі бути 
відзначеним. 

Номінація «Найкращий 
спортсмен»

Андрій АНТОНЮК — майстер спор-
ту міжнародного класу, бронзовий при-
зер чемпіонатів Європи та світу з греко-
римської боротьби серед атлетів віком до 
23-х років, студент Тернопільського націо-
нального економічного університету.

Іван ПАНАСЮК — майстер спорту, 
чемпіон України з легкої атлетики в мета-
нні диска, учасник командного чемпіонату 
Європи.

Віталій ГРИНІВ — майстер спорту 
міжнародного класу, срібний призер етапу 
Кубка світу з велосипедного спорту на тре-
ку, студент ТНЕУ.

Номінація «Найкраща 
спортсменка»

Анастасія МЕРКУШИНА — майстер 
спорту міжнародного класу, срібна призер-

ка чемпіонату світу з біатлону в естафеті.
Наталія СТРЕБКОВА — майстер спор-

ту міжнародного класу, срібна призерка 
чемпіонату Європи з легкої атлетики се-
ред спортсменів віком до 23-х років, чемпі-
онка і рекордсменка України.

Марія ХЛЯН — майстер спорту міжна-
родного класу, срібна призерка чемпіонату 
Європи з важкої атлетики.

Номінація 
«Найкращий тренер»

Ірина МЕРКУШИНА — заслужений 
тренер України з біатлону, викладач ТНЕУ.

Віталій ЛІЩИНСЬКИЙ — старший 
тренер Тернопільської КДЮСШ із греко-
римської боротьби, майстер спорту міжна-
родного класу.

Віктор СИМІВ — заслужений тренер 
України з важкої атлетики.

Номінація 
«Олімпійська надія»

Анастасія БАЧИНСЬКА — майстер 
спорту, чемпіонка України зі спортив-
ної гімнастики, фіналістка XIV літнього 
Європейського юнацького олімпійсько-
го фестивалю, вихованка Тернопільської 
КДЮСШ №2.

Василь МАКУХ — майстер спорту, пе-
реможець і призер юнацького та юніор-
ського чемпіонатів України з легкої атле-
тики в бігу на 100 і 200 метрів, учасник 
юнацького чемпіонату світу, вихованець 

Тернопільської ОДЮСШ, студент коледжу 
економіки, права та інформаційних техно-
логій ТНЕУ.

Михайло САВИЦЬКИЙ — майстер 
спорту, переможець юніорського чемпіо-
нату України з санного спорту, шосте міс-
це на юніорському чемпіонаті світу в еста-
феті, вихованець Кременецької ОДЮСШ із 
санного спорту.

Номінація «Найкраща 
команда в ігрових

 видах спорту»
«Галичанка-ТНЕУ-Гадз» — четвер-

те місце в чемпіонаті України з волейболу 
серед жіночих команд суперліги, фіналіст 
Кубка і Суперкубка України (тренер Віктор 
ТУРКУЛА).

«Університет-ТНЕУ» — срібний при-
зер чемпіонату України серед жіночих ко-
манд вищої ліги із регбі-7 (тренер Едуард 
МАЛЯР).

«Педуніверситет-Енерго» — перемо-
жець чемпіонату України з гандболу серед 
жіночих команд вищої ліги (тренер Василь 
ГРАБОВЕНКО).

Номінація «Сильні духом»
Марія КОРНІЙЧУК — майстер спорту 

з боротьби дзюдо (вади слуху), срібна при-
зерка в особистому і чемпіонка в команд-
ному заліках XXIII літніх Дефлімпійських 
ігор у Туреччині.

Іван ШКВАРЛО — заслужений май-
стер спорту, чемпіон світу з футболу серед 
спортсменів із наслідками ДЦП в Аргенти-
ні.

Тарас РАДЬ — майстер спорту міжна-
родного класу, триразовий срібний призер 
чемпіонату світу з лижних гонок та біатло-
ну серед спортсменів з ураженням опорно-
рухового апарату в Німеччині, друге місце 
в загальному заліку Кубка світу.

Номінація «Разом
 з олімпійцями»

Анастасія НАКОНЕЧНА — майстер 
спорту, срібна призерка чемпіонатів Укра-
їни і Європи з пауерліфтингу серед юніо-
рок.

Олег ПЕТРЕНКО — майстер спорту, 
чемпіон світу з армспорту серед юніорів.

Олег ПРОКОПІВ — чемпіон України з 
фрі-файту серед юніорів.

Богдан ТОЛЬПА — кандидат в май-
стри спорту, переможець чемпіонатів 
України і світу з гирьового спорту серед 
дорослих і юніорів.

Номінація «За відданість 
олімпійському руху»

Яків КУБЕЙ — колишній завідувач від-
ділу фізичної культури і спорту Борщів-
ської РДА, ветеран спорту.

Володимир ПЛАСКОНІС — заслуже-
ний працівник фізичної культури і спор-
ту, заслужений тренер України з греко-
римської боротьби, ветеран спорту.

Ігор МАМАЛИГА — директор Залі-
щицького районного комунального під-
приємства «Колос», керівник районного 
осередку НОК України, почесний праців-
ник фізичної культури і спорту України, ве-
теран спорту.

Номінація «Найкращий 
організатор спортивно-

масових заходів»
Тернопільський національний еко-

номічний університет — за організацію 
масових фізкультурно-спортивних заходів 
під егідою НОК України «Університетська 
миля», «Морська миля», дитячих змагань 
із дзюдо (ректор Андрій КРИСОВАТИЙ).

Тернопільський міський центр фі-
зичного здоров’я населення — за орга-
нізацію і підтримку масових фізкультурно-
спортивних стартів під егідою НОК Украї-
ни (директорка Галина ФЕДОРОВИЧ).

Номінація 
«Спортивна журналістика»

Богдан ДІКАЛЬЧУК — заступник го-
ловного редактора, спортивний оглядач 
газети «Вільне життя плюс»

Юрій ЛУГОВИЙ — ведучий радіопро-
грам Тернопільської регіональної дирек-
ції ПАТ НСТУ.

Юрій ВІТИК — старший викладач 
Заліщицького аграрного коледжу імені  
Є. Храпливого — за серію фоторепортажів і 
матеріалів на олімпійську тематику до ра-
йонної газети «Колос».

Спортивна слава ТЕРНОПІЛЛЯ

АРЕНА
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Юлія 
ТОМЧИШИН.

Радянський раритет, 
воскові олівці  
і трішки фантазії

Кирило Богданюк – студент 
ІІІ курсу юридичного факульте-
ту Тернопільського національ-
ного економічного університе-
ту спеціальності «Соціальна ро-
бота». У Тернопіль він переїхав 
з Кам’янця-Подільського, де на-
вчався у коледжі. Хлопець займа-
ється волонтерською діяльністю 
та благодійністю. Вже п’ять ро-
ків поспіль влітку та взимку пра-
цює у дитячих таборах ментором 
з проведення майстер-класів у 
техніці енкаустики. Також є учас-
ником Школи професійного роз-
витку для майбутніх психоло-
гів та соціальних працівників 
«Акме» - проекту, який заснова-
ний і успішно працює на юридич-
ному факультеті ТНЕУ і є першим 
в Україні.

- Кирило та техніка, якої він 
навчає всіх охочих, є справжньою 
знахідкою, - розповідає заступ-
ник декана юридичного факуль-
тету ТНЕУ, кандидат педагогіч-
них наук, доцент кафедри психо-
логії та соціальної роботи Окса-
на Коваль. - Малюнки, створені 
з допомогою енкаустики, є своє-
рідною арт-терапією. Фахівець-
психолог з їх допомогою може 
визначити психоемоційний стан 
людини. Сам процес творчості 
допомагає людині розслабитися, 
розвиває фантазію і креативне 
мислення. Ми пишаємося, що Ки-
рило є студентом нашого факуль-
тету. Він надзвичайно таланови-
тий хлопець, дуже добра, світла і 
хороша людина. 

У колекції хлопця понад п'ять 
тисяч картин з воску, а ще участь 
у багатьох мистецьких вистав-
ках. Кирило часто дарує свої ро-
боти або ж віддає на благодій-
ність. Переконаний, кожна із них 
несе світло і радість, тому щиро 
ділиться своєю творчістю. А ще 
охоче навчає охочих незвично-
го мистецтва малювати прас-
кою. Для «Нашого ДНЯ» та кіль-
кох студентів факультету Кири-
ло провів майстер-клас. Отож, 
пробуємо! 

Якщо ви досі вважали, що 
ваша стара радянська праска без 
ефекту пари нікуди не годиться, 
то ви однозначно помилялися. В 
жодному разі не викидайте її – це 
чудовий інструмент для знят-
тя стресу і творчої перезарядки. 
Сьогодні у Кирила – спеціальна 
професійна праска для малюван-
ня, але починав він творити зви-
чайною радянською. 

- Для малювання потрібен 
стіл або інша тверда поверхня, - 
розповідає художник. - Перш за 
все – необхідно накрити її чимось 
м’яким. Я використовую для цьо-
го газети - на них папір не ковзає, 
а мазки гарно лягають. Необхід-
но застелити 10-20 газет одна на 
одну. Далі беремо звичайну прас-
ку з гладкою поверхнею без діро-
чок для пари. Малювати можна 
і на склі, і на пластмасі. Мені по-
добається на папері - викорис-
товую глянцевий картон, який 
можна купити практично у кож-
ному магазині канцтоварів. Олів-
ці повинні бути воскові і різних 
кольорів. Найкращі і перевірені 
фірми «Крайол» - вони не дим-
лять і гарно плавляться. 

Коли всі матеріали гото-
ві – починається справжня магія 
творчості. Тут вже все залежить 
від вашої фантазії та настрою. 
Олівець тремо об праску – і на її 
поверхні з’являються краплини 
кольорового воску. А далі про-
водимо праскою по паперу. Ми-
моволі утворюються різні узори 
і форми. Вони між собою пере-
плітаються, взаємодіють і вже за 
кілька хвилин з’являється цікаве 
зображення. 

 «Якщо я обпечуся – 
більше не  
малюватиму…»

Малювання праскою по-
науковому називається мисте-
цтвом енкаустики або ж воско-
вим живописом. З’явилася ця 
техніка ще в V ст. до н. е. у Старо-
давній Греції і з того часу бага-
то митців використовує її у сво-
їх роботах. Кирило навчився вос-
кового живопису завдяки своїй 
прийомній матері. Власне, саме 
енкаустика й об’єднала їхні сер-
ця. До дитбудинку, де перебував 
Кирило, режисер лялькового те-
атру, художниця Алла Бехтольд 
прийшла, аби провести дітям 
майстер-клас з енкаустики. 

- Я у той час працював у те-
плиці і ця ідея мене не зацікави-
ла. Коли ж нарешті побачив цю 
магію, то дуже захотів спробува-
ти. Але художниця мені відмови-
ла - боялася, щоб не обпікся. Утім 
я продов¬жував наполягати на 
своєму. Кажу: «Давайте так: якщо 
я беру праску і обпікаюся - забе-
рете її в мене, і я більше ніколи до 
неї не торкнуся». Вона погодила-
ся. Відтоді енкаустика стала моїм 
найулюбленшим хобі. 

Звичайно, опіки під час ма-
лювання згодом траплялися і не 
раз. Але Кирило не здавався. З 
часом здружився з Аллою, прихо-
див до неї в гості. Згодом в Аме-
риці знайшлася родина, яка згод-
на була його всиновити. Та хло-
пець відповів: «Якщо Алла мене 
не візьме, то іншої родини мені 
не потрібно». Незабаром жін-
ка забрала Кирила у свою ро-

дину. Тут він відчув і домашній 
затишок,і  любов. Однак думки 
про рідних батьків, які від нього 
відмовилися, не давали спокою. 

- Я довго вагався, шукати 
свою рідну маму чи ні, - зізнаєть-
ся Кирило. – Однак все-таки ви-
рішив спробувати знайти бать-
ків і разом з другом взявся за по-
шуки. Це було перед самим ви-
пускним зі школи. І я дуже хотів, 
аби рідна мама туди прийшла. Ді-
знався, що живе вона в місті Віль-
нянськ Запорізької області. Мав 
чотири адреси, які мені дали соці-
альні служби, адже родина кілька 
разів переїжджала. За день обій-
шов майже все містечко, але таки 
знайшов потрібний будинок. 
Двері відчинив старший чоло-
вік. Як виявилося згодом, це був 
мій батько. Він не впізнав мене. 
Мами тоді не було – вона працю-
вала в Італії. Врешті, пояснив, хто 
я і кого шукаю. Всі були дуже вра-
жені. Відтоді у мене дві родини, і я 
дуже щасливий, що вони в мене є. 

Згодом була тепла зустріч з 
рідною мамою. Від неї Кирило ді-
знався – написати відмову у лі-
карні її, практично, змусили ме-
дики. Сказали, що дитина не ви-
живе, лякали діагнозом і вре-
шті вона погодилася. Коли ж по-
вернулася через два місяці, щоб 
все-таки забрати маля, то його 
вже перевели. Сьогодні у Кирила 
є брат і сестра, а також племінни-
ки. Зізнається, не тримає на бать-
ків образи…

- Під час перебування в інтер-
наті я завжди мріяв, що на свята 
мене заберуть, що хтось приїде 
з подарунками, - розповідає хло-

пець. -  Але це все в минулому. Я 
не тримаю зла на них, адже обра-
зи руйнують людину, вони нічого 
їй не дають. Я ж думаю про май-
бутнє – радію, що тепер в мене 
багато рідних, що вони мене під-
тримують, пишаються мною. Ми-
нуле залишилося в минулому, а 
я живу далі і намагаюся роби-
ти цей світ кращим і допомагати 
людям.
«Життя дуже цікаве! 
Треба радіти  
кожному дню!» 

У Кирила з народження діа-
гноз ДЦП, але це зовсім не стало 
для нього перешкодою для твор-
чості.  Хлопець зізнається, подо-
рослішавши, почав цікавитися 
своєю недугою і самотужки шу-
кав способи для того, щоб боро-
тися з нею. 

- Я плів з бісеру, робив різні 
композиції з мушель – розвивав 
моторику рук. Згодом почав пра-
цювати в теплиці, - розповідає 
юнак. – Я усвідомлював, що коли 
не допоможу собі сам, то ніхто 
цього не зробить. У кожного з нас 
є величезний ресурс, але ми його 
не використовуємо. 

Під час спілкування вражає 
оптимізм Кирила, його щирість, 
чисте та відкрите сприйняття 
життя. 

- Не відчуваю себе людиною 
з обмеженими можливостями. 
Це лише у документах. Насправ-
ді, у мене стільки сил, натхнення 
і бажання творити, що можу по-
змагатися і зі здоровими людь-
ми. Адже насправді життя дуже 
яскраве та цікаве. Треба радіти 
кожному дню – сонячному про-
мінню, ранковій каві, зустрічі з 
друзями, заняттям в університе-
ті. Я з дитинства хотів допомага-
ти людям. Не знаю, звідки у мене 
це бажання, але, сподіваюся, воно 
мене супроводжуватиме до кін-
ця життя. Енкаустика допомагає 
мені це робити 
і я радо ділюся 
своїми вміння-
ми з іншими. 

Кирило БОГДАНЮК 
малює картини 
праскою Тернопільський студент  

завдяки незвичайній техніці 
дарує людям радістьРозпечена праска, воскові олівці і трішки 

фантазії – це все, що потрібно для творчості. 
Кирило вправно поєднує кольори і вже за 

кілька хвилин малюнок просто оживає. Мистецтвом 
енкаустики хлопець займається вже п’ять років. 
Навчився творити у дитбудинку на Херсонщині, куди 
потрапив ще немовлям.  За цей час переконався, 
ця техніка має терапевтичний ефект, допомагає 
вилити свої емоції на папір та дарує позитивні 
емоції. Малювання праскою змінило життя і самого  
Кирила –  він знайшов прийомну сім’ю, обрав 
майбутню професію, допомагає іншим відкрити себе, 
організовуючи майстер-класи. Історія цього хлопця 
вкотре доводить - позитивне мислення, щирість і 
добрі помисли здатні здолати всі перешкоди.
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Овен
Впродовж усього року ви бу-

дете рухатися тільки вперед. 
Можливо, Овни захочуть від-
крити власну справу або роз-

ширити бізнес. Більшість ваших 
планів швидко здійсниться за-

вдяки фінансовій допомозі спонсорів 
або партнерів. Також ви можете отримати прибуток 
від вдалих операцій з нерухомістю. При цьому вар-
то дуже уважно підходити до оформлення фінансо-
вих документів. В особистому житті все спокійно, ви 
з партнерами будете разом займатися облаштуван-
ням житла. Що стосується здоров’я – стежте за спосо-
бом життя, піклуйтеся про себе. Для жінок-Овнів є ви-
сока ймовірність завагітніти в 2018 році.

Телець
Для Тельців це буде дуже вда-

лий рік! Ви зможете розширити 
свій бізнес за допомогою впли-
вових і владних людей. Можли-

ве покращення стосунків з парт-
нерами. Але пам’ятайте, що будь-які 

партнерські угоди необхідно правильно оформляти. 
Великі доходи будуть тільки в першій половині року, 
і вам варто дуже розумно розпорядитися цими фінан-
сами. В особистому житті пощастить одиноким Тель-
цям: вони зможуть вдало одружитися. Зі здоров’ям у 
вас не буде ніяких проблем, якщо будете дотримува-
тися режиму і правильно харчуватися.

Близнюки
2018 рік для Близнюків буде 

дуже важливим в кар’єрних і фі-
нансових питаннях. У першій 
половині року ви будете неймо-

вірно працьовиті й продуктивні. 
На вас чекають нові проекти, вдалі 

угоди і, відповідно, гідна нагорода за 
виконану роботу. Є висока ймовірність піднятися по 
кар’єрних сходах. Гроші до вас будуть надходити ре-
гулярно. У сердечних справах на Близнюків чекає но-
вий роман, можливо, навіть службовий. У вас є всі 
шанси створити серйозні і тривалі стосунки. Ведіть 
здоровий спосіб життя і балуйте себе масажем, лаз-
нею, косметичними процедурами.

Рак
Впродовж усього року Раків 

буде супроводжувати відчуття 
свободи. Перед вами відкриєть-

ся маса можливостей, як на робо-
ті, так і в коханні. У кар’єрі ви змо-

жете проявити всі свої таланти і за-
йняти бажану посаду. На вас чекають вигідні уго-
ди і вдале завершення минулих проектів. З фінанса-
ми особливих проблем не передбачається, особли-
во прибутковою буде перша половина року. Самотні 
Раки будуть відкриті всьому новому: яскраві рома-
ни і вільні від зобов’язань стосунки. У 2018 році ваше 

здоров’я не підведе: ви будете чудово себе почувати і 
добре виглядати.

Лев
У новому році Леви будуть в 

центрі уваги! Ваша кар’єра буде 
успішною, ви зможете справити 

хороше враження на партнерів і 
привернути їх до себе. Можливо, 

Леви навіть відкриють свою справу в 
2018 році. Представники цього знака зможуть нала-
годити романтичні стосунки, де пануватиме довіра й 
взаємність. Щодо здоров’я, то вам потрібно берегти 
себе і уникати перенапруги.

Діва
У новому році Діва доб’ється 

успіху як в професійному, так і 
в особистому житті. Ви зможе-
те реалізувати свій потенціал 
і просунутися по кар’єрних схо-

дах. Власний бізнес буде успіш-
ним – ви обженете всіх конкурен-

тів. У другій половині року отримаєте чима-
лий прибуток. У стосунках ви повинні бути мак-
симально спокійні і мудрі, не дозволяйте ревно-
щам взяти верх. Сімейним Дівам потрібно приділя-
ти більше уваги партнеру і дітям. А самотні до кін-
ця року зустрінуть кохану людину. Відмовтеся від 
шкідливих звичок, займіться спортом – тоді ви змо-
жете уникнути проблем із серцево-судинною систе-
мою та безсонням.

Терези
Терезів чекає насичений рік, 

сприятливий для реалізації всіх 
планів. Вам слід ретельно пла-
нувати всі справи, тоді ви просу-

нетеся далеко вперед і отримаєте 
гідний прибуток. Творчі Терези змо-

ж у т ь отримати небувалу популярність. На лю-
бовному фронті вам дадуть відповідь взаємністю. А 
сімейні Терези зміцнять свої стосунки і зможуть ре-
алізувати спільні плани. Ваш імунітет буде міцним у 
2018 році, але все ж таки не завадять активні занят-
тя спортом.

Скорпіон
У 2018 році зірки рекомен-

дують Скорпіонам уникати не-
гативу і спрямовувати енер-

гію на вирішення реальних, а 
не надуманих проблем. На вас 

чекає кар’єрний злет, ви досягнете 
всіх цілей і реалізуєте себе. Ви зможете вирішити 
всі справи, підвищите доходи і досягнете стабіль-
ності. У любові Скорпіони будуть дуже ревниві і не 
стримані. Одинаки – в активному пошуку. Радимо 
не дратуватися і уникати перевтоми. Також пере-
вірте свій зір.

Стрілець
У 2018 році Стрільці по-

ставлять собі занадто багато 
завдань. Але щоб їх досягти, 
варто позбутися від другоряд-

них цілей. У справах вам по-
трібно бути терплячим і все до-

бре планувати. Навчіться розстав-
ляти пріоритети і добре подумайте перед при-
йняттям важливого рішення. У любові ви будете 
дуже романтичні, непостійні і легковажні. Уникай-
те випадкових зв’язків і відрізняйте любов від за-
коханості. В цьому році зірки радять стежити за 
опорно-руховим апаратом, це дозволить зберегти 
енергію.

Козеріг
Козероги відчують приплив 

сил і почнуть реалізовувати 
свої ідеї. Ваша розсудливість 
дозволить направити енергію 

в потрібне русло. На роботі мож-
ливі нові знайомства і відряджен-

ня. Чимало Козерогів захочуть відсунути справи на 
другий план і поїдуть у подорож. Ніяких проблем 
в роботі не виникне, все вирішиться легко. Для сі-
мейних Козерогів настане період оновлення відно-
син, а для вільних настане час яскравих романтич-
них пригод. Ваше здоров’я буде відмінним, займай-
теся бігом, фітнесом і будь-якими активними на-
вантаженнями.

Водолій
У новому році у Водоліїв буде 

дуже багато перспективних 
ідей, але успіхів ви досягнете в 
мистецтві та науці. Всі ваші про-

екти прекрасно втіляться в жит-
тя. Ваш імунітет буде добре пра-

цювати, тому щодо здоров’я вам пе-
реживати не варто. Важливо поліпшувати стосун-
ки з іншими, приділяйте достатньо уваги близьким. 
Передбачається, що жінки швидко підійматимуться 
вгору кар’єрними сходами. Натомість чоловікам вар-
то знайти нове хобі, яке у майбутньому переросте у 
джерело доходів.

Риби
Риби зможуть реалізувати 

свої плани, вибравши найви-
гідніший спосіб дій. Якщо хо-
чете в роботі просунутися впе-
ред, то вам слід проявити хи-

трість. Також не звалюйте на 
себе дуже багато обов’язків – ви 

швидко втомитеся і перегорите. Стосунки Риб бу-
дуть складатися гармонійно. Ви зустрінете хоро-
ших партнерів і будете абсолютно щасливі. Для 
вас в цей період корисні фітнес і йога. Якщо буде-
те приділяти достатньо уваги здоров’ю, то воно по-
мітно покращиться.

Овен
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За східним календарем, новий рік пройде під заступництвом жовтого земляного Собаки. Це буде спокійний час 
дипломатії і терпіння, родинних цінностей і любові, кажуть астрологи. Загалом на нас чекає сприятливий в усіх 
сферах період. Читайте в нашому матеріалі докладний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2018 рік!

ЗОДІАКАЛЬНИЙ ГОРОСКОП: 
2018 рік - для 

дипломатії та любові
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ЗИМОВІ АКВАРЕЛІ
Грудень
День на себе накидає,
Щоб зігріти голі груди.
Лише від доречно знає,
Рік новий коли прибуде.

Січень
Його ціную я за впертість,
Яку не стлумить і хула.
В природи є своя одвертість:
Без холоду нема тепла.

*    *    *
Зима — стиліст. 

Все в неї вміло.
Без домішок. Лиш чорно-біло.
І не додати. Й не відняти.
А ще точніше — промовчати.

*    *    *
Мені спокою не дає 
Дерев оголених снага.
Чи то в них осінь виграє?
Чи то весни п’янка жага?

*    *    *
Парча сніжинок-намистинок
Так ювелірно виграває.
І день, задивлений дитинно,
Радіє кожному навзаєм:
І тому, хто скидає втому
І вирушає у похід,
І тому, що верта додому
Через сніги примерзлих літ.
І навіть зайчику прудкому,
Що залишив невтомний слід.

Марія НАЗАР, 
член НСПУ.

*    *    *
Люблю тебе, мій рідний краю,
Твої натоптані стежки.
І ніжно до грудей 

так притискаю
Повислі жита колоски.
Люблю я пісню жайворонка,
Коли лежить туман 

ще на лугах,
І росами іти назустріч сонцю,
Несучи іскорку життя 

свого в руках. 
Люблю я цвіт садів 

своїх медовий,
Гудіння бджіл і щебет солов’я,
І чистеє, безхмарне синє небо,
І перший крик у ньому журавля. 
Я бачу труд людей 

твоїх невтомний,
Холодний піт, обтертий 

з їх чола,
І чую рідну українську мову,
Що ллється, як вода 

із джерела.
Люблю я дощ в осінню пору,
 Коли чорніє вже рілля.
І хочеться вклонитись 

низько так додолу
Тобі, рідненька земленько моя.

Петро ХУДКО.
смт. Козова.

- Мамо, не викидай ялинку!
 Ніна глянула на благальні сірі 

синові очі, маленькі ручки, скла-
дені наче до молитви, і серце її 
стиснулося. Важкий клубок під-
ходив до горла і не давав вимо-
вити ні слова. Вона пригорнула 
малого до себе, і почала плака-
ти, гладячи світловолосу голівку. 
Так сиділи вдвох біля маленької 
ялинки, обнявшись, у напівтем-
ряві. Біля хати, по дорозі, час від 
часу проїжджали машини, тоді 
світло їхніх фар через вікно освіт-
лювало новорічне деревце, і воно 
займалась казковим світлом. І на 
душі ставало легше.

- Добре, синочку, - сказала 
Ніна тихо, переносячи Андрійка 
на ліжко у спальню. Обікрила, по-
цілувала і пішла до ялинки. Ввім-
кнула світло, торкнулася гілляч-
ки, кілька голочок впало на під-
логу. Обсипається, — подумала… 
Стала розглядати іграшки: біло-
чки, ведмежата, шишки, зірочки, 
бурулька, навіть гномик примос-
тився у хвої. Це спадок від її по-
кійної бабусі. Любила їх, від них 
віяло дитинством, тому й не ку-
пувала нинішніх дорогих при-
крас. Прикрашала зелену красу-
ню цими справжніми скарбами з 
бабусиної скрині. А ось ялиночку, 
хоча невелику, але защораз живу 
вона приносила додому в перед-
день Нового року. Адже їх прода-
вали на ринку, неподалік, за до-
ступними цінами.

Коли помер чоловік Петро, 
Ніна була вагітною. Йому лишень 
минуло тридцять років, жити б і 
жити, але від долі не втечеш, не-
щасний випадок забрав молоде 
життя, тому й Андрійко, напевне 
від горя надмірного і хвилюван-
ня Ніни народився кволим і ріс 
слабовитим. Нінині батьки жили 

в сусідній області, кликали до-
чку до себе, але вона залишила-
ся в місті. Тепер лише синові при-
святила своє життя. Зарплата ме-
дичної сестри наче й маленька, 
але жінка мала золоті руки, шила, 
вишивала, ще й торти пекла на 
замовлення, крутилася, як могла.

Андрійко відвідував старшу 
групу дитсадка, був допитливим, 
але дуже вразливим хлопчиком. 
Інколи Ніні здавалося, що може 
втратити сина, і вона починала 
божеволіти від цієї думки. Але й 
потакати в усьому не хотіла - він 
же хлопчик, майбутній чоловік, 
має стати опорою їй на старості, 
бо ж одного його має.

А нині…. З тією ялинкою, що 
робити?

- Піду завтра і куплю пластма-
сову, - майнула думка. - Доки Ан-
дрійко буде в дитсадку, приберу 
її, він і не помітить підміни.

Так і зробила. З роботи від-
просилася раніше. Купила ялин-
ку такого ж розміру, ще й зі зниж-
кою, бо ж свята закінчились, при-
бігла додому і взялася до роботи. 
За деякий час ялинка була гото-
ва. Почистила килимок від хвої і 
поспішала за сином в дитсадок, 
прихопивши те, що залишилося 
від старої ялинки.

… Андрійко, прийшовши до 
групи, сів за столик і задумався.

Закінчилися свята, треба роз-
бирати ялинку. А їм так весело 
було втрьох—він, мама і ялинка. 
Мама була такою веселою і щас-
ливою, про кожну з іграшок вона 
щовечора розповідала цікаву іс-
торію. І вечеряли вони в кімна-
ті біля ялинки. Але тепер дерев-
це обсипається, розумів хлоп-

чик. Навіщо він просив маму, щоб 
вона залишила ялинку, бачив 
біля смітника, що хтось викинув 
пожовтілий стовбур з голими гіл-
ками — жалюгідна картина. Це 
ж і їхня ялинка на таку перетво-
риться, коли ще трохи постоїть. 

До хлопчика підійшла вихова-
телька Людмила Богданівна.

- Не сумуй, Андрійку, зараз 
діти посходяться, ти ж завжди 
приходиш перший, бо твоїй мамі 
раненько треба бігти на роботу.

- Я не від того…
В Андрійка сльози наверну-

лись на очі і він все розповів улю-
бленій виховательці.

-  Немає такої проблеми, яку 
б не можна було вирішити, коли 
сильно хочеш, - загадково по-
сміхнулася вона.

- Але як? - у хлопчика в 
очах засвітилися вогники на-
дії.

- А ось усі діти зійдуть-
ся, тоді я тобі розпо-
вім…

…Ніна глянула на 
годинник. Пора. 
Треба поспішати до 
дитсадка. Швидко 
одягнулася, ще раз 
кинула погляд на 
ялинку, відмітив-
ши, яка вона зе-
лена, і вийшла з 
хати. Серце ви-
скакувало з гру-
дей. У дитсад-
ку тихо. На-
певно, уже 
всіх дітей за-
брали. Ніна 
в і д ч и н и л а 
двері до гру-

пи і побачила Андрійка.
- Матусю! - вигукнув він. - По-

глянь, що я маю! 
Зелена красуня-ялинка з бар-

вистими прикрасами, наче жива, 
була зображена на аплікації. Діти 
усією групою старалися і вигото-
вили її власноруч з допомогою 
виховательки.

- Ми прикрасимо нею стіну 
у вітальні, ялинка завжди буде 
з нами, а цю потрібно розібра-
ти, - сказав Андрійко. - Вибач, що 
я вчора тебе просив її залишити. 

- Який же ти в мене молодець! 
– Ніна пригорнула сина. - Спасибі 
і вам за хорошу ідею, - усміхнула-
ся до виховательки.

Додому йшли мовчки. Кожен 
думав своє, про день, що минув. 

Але обом було радісно… 
Ніна несла ялинку, 

наче дорогу річ, аж пе-
рехожі озиралися. По-

руч дріботів щасли-
вий Андрійко.

Раїса  
ОБШАРСЬКА.

Віра вперше 
подорожувала 
літаком. Ще й 

так далеко. З України 
- до Америки. В 
Сан-Франциско. Аж 
зіщулилася у стільці, 
коли шасі відірвалися від 
землі. Старша черниця, 
яка сиділа поруч, почала 
молитися. Віра й собі 
перехрестилася. 

- Летите додому чи в гості? 
- помолившись, запитала збен-
тежену Віру черниця.   

- Лечу до тітки. Трохи бояз-
ко. Ніколи не літала.  

- А я часто літаю. З місією. 
Проте наймиліші подорожі до 
України, - розповідала з «діа-
спорним» акцентом сусідка. 
- Мій рід походить із західноу-
країнського містечка. Я наро-
дилася в Америці. Тато з мамою 
наполягли, щоб вивчила укра-
їнську мову. Вони дуже шанува-
ли традиції. 

- Я також із західноукраїн-
ського міста. 

Розмова заспокоїла. У ві-
кно ілюмінатора заглядало 
сріблясто-золоте небо. І Вірі 
здавалося, що хмари несуть ве-
ликого літака, наче пір’їнку. 

…Віра досі дивується, що 
візу відкрили. Бо в неї - ні чоло-
віка, ні статків. Поїздку спонсо-
рує тітка. І квиток купила…  

… - Починаю життя з чисто-
го листка, - кинув Юрко, чоло-
вік, збираючи свої речі. - Ти ж 
не проти розлучення?  

- Таки йдеш до неї? - поціка-
вилася Віра 

- Тату, а я? - втрутилася в 
розмову донька. - Мені вже ві-
сімнадцятий. Маю право вирі-
шувати, де і з ким жити.  

- Уляно?! Що ти таке кажеш? 
- Вірі аж біля серця замлоїло.

- А що? Дора, ну… татова май-
бутня дружина, мені одяг дарує. 
Косметику. В неї велика кварти-
ра. Дача. Вона вміє заробляти 
гроші. Ще дві нові точки на рин-
ку відкрила. Не те, що ти, мамо. 
Усім в будинку уколи за дякую 
робиш. Наче, мати Тереза. Крім 
того, тато моє навчання в коле-
джі оплачує, а не ти зі своєї убо-
гої медсестринської зарплати. 

Донька повторяла слова 
свекрухи. Та завжди вважала, 
що Віра - не пара для її сина. І 

внучку налаштовувала проти 
невістки.      

- Ось ти, мамо, розповіда-
єш, яка добра тітка Софія. Вихо-
вувала тебе з дядьком Яковом. 
Просто, пошкодували сироту, 
бо своїх дітей не мали. А дво-
кімнатну квартиру в «панель-
ці» залишили з радості, що ви-
грали «зелену карту». Вони вже 
скільки часу в Америці живуть? 
Могли б, крім різдвяних поси-
лок, і доларів підкинути, якщо 
так тебе люблять…    

…Юрко вже майже два роки 
живе з Дорою. Бізнесують обоє 
на ринку. Уляна більше в них, 
аніж вдома. 

Коли збиралася в поїздку, 
донька зневажливо мовила: 

- Навіть не прошу нічого 
привезти зі Штатів. Своїх гро-
шей у тебе нема. А в рідної ті-
тоньки точно не попросиш… 

…Віра й незчулася, як розпо-
віла про своє життя сусідці. 

- Тільки Господу відомо, 
чому так все складається. А ви 
ще така молода, - мовила чер-
ниця.   

- Уже сорок.
Черниця усміхнулася:
- Долі вік не підвладний. 

Можливо, щастя чекає вас на 
краю землі, а, може, в дорозі до 
вас. 

- Та це я в дорозі до щас-
тя. Зустрінуся з тіткою. Вона ж 
мені з тринадцяти років маму 
замінила. Побачу Америку, оке-
ан. Почуваюся, наче дитина в 
очікуванні дива… 

…Софія з Яковом запитува-
ли, як минув політ, про доньку. 
Віра розповіла все, як є. Тітка з 
дядьком засмутилися. 

…Готувалися до свят. Вірі 
було незвично зустрічати ново-
річчя та Різдво майже при літ-
ній температурі. Довкола зеле-
но. Зима лише за календарем. 

- Ми запросили сусіда на 
святковий обід, - сказала Софія. 
- Він недавно вселився у свою 
спадщину. Приязний чоловік. 
Крім цього будинку, отримав 
ще й інший - на березі океану - 
для відпочинку. Коли почув, що 
приїжджає наша донька з Єв-
ропи, думаю, Вірцю, ти не про-
ти, що ми тебе так представили 
- бо так і вважаємо, Ентоні за-
пропонував усім поїхати туди. 
Він має невеличкого моторно-
го човна. У тебе як з англій-
ською? Послухала мене, підтяг-
нула трошки?  

- На курси ходила.  
…За святковим столом Віра 

почувалася трохи незручно. 
Мало розуміла з того, що гово-
рив гість. Благо, тітка з дядь-
ком були за перекладачів. І ні-
тилася від його поглядів, які 
час від часу ловила на собі. По-
легшено зітхнула, коли Ентоні 
видякувався. 

Наступного ранку вируши-
ли до океану. З ночівлею. День 
пролетів для Віри, наче мить. 
Стільки емоцій, вражень… 
Уперше в житті побачила захід 
сонця над океаном. Здавалося, 
небесне світило  занурюється 
у теплу купіль, і від цього вона 
набирає незвичних кольорів. 

Повечерявши в місцевому 
ресторанчику, збиралися спати. 
Віру сон не брав. Тихенько ви-
йшла з будинку. За кілька кро-
ків океан. І безмежне зоряне 
шатро теплого каліфорнійсько-
го неба. Склала руки човником, 
підставила під нічні небеса. В 
долоні падали не зорі - короткі 
миті щастя... 

Ентоні спостерігав за Ві-
рою. На фоні океану ця врод-
лива тендітна жінка здавала-
ся такою маленькою і беззахис-
ною. Чому, коли вона сміється, 
в очах сум? Вловив себе на дум-
ці, що давно так ніжно не думав 
про жінок. Після смерті дружи-
ни мав короткі романи. Але не 
зустрів такої, як його покійна 
Емілі… 

Ентоні чекав, коли Віра по-
вертатиметься в будинок. 

- Вам подобається океан? - 
запитав, повільно вимовляючи 
слова, аби гостя його зрозуміла. 

- Так. Океан чудовий. Це - 
казка для мене. Дякую за за-
прошення. 

Присіла на східцях тераси. 
Задумливо дивилася на океан. 
Ентоні дивився на неї…

Незчулася, як пролеті-
ли американські канікули. 
Уже спаковані подарунки. Со-
фія крадькома витирає сльо-

зи. Звикла до тутешнього жит-
тя, але за племінницею та рід-
ною землею тужить. Завтра 
прощальна вечеря. Післязавтра 
- літак…

Ніжність Ентоні до Віри змі-
нилася на закоханість. Він хо-
тів, аби з її очей зник смуток. 
Ловити разом з нею різдвяні 
зорі над теплим океаном. Обе-
рігати. Він дізнався від Софії, 
що Віра не заміжня. У неї дорос-
ла донька. Втримати б цю жін-
ку... Але її чекає дорога в далеку, 
невідому йому країну…

Софія з Яковом запросили 
на прощальну вечірку Ентоні. 
Софія запримітила, що сусід не-
байдужий до Віри. Знала, що він 
удівець. Немає дітей. Жив, поки 
не отримав пристойну спадщи-
ну, на півночі країни. Має гар-
ну роботу. І характер ніби нічо-
го. Чи здогадується Віра про по-
чуття Ентоні? Якщо ні, то, може, 
воно й на краще. Полетить до-
дому, а окрайчик душі зали-
шить тут. І буде думати. І буде 
боляче…

Ентоні прийшов з подарун-
ком для Віри. Приніс квіти і на-
мисто з мушлів… 

- Ти б раніше, Віруню, спати 
лягла. В дорозі добре не відпо-
чинеш.

- Ще трішки на вулиці поси-
джу. Помилуюся січневим те-
плом. Коли ще таке випаде?     

Ентоні вийшов на тера-
су свого будинку. Думав: чому 
було не зізнатися цій жінці, що 
вона йому подобається? Не за-
питати, коли вона знову приї-
де до мами Софії?.. Його серце 
підстрибнуло від радості, коли 
побачив Віру на сусідському 
подвір’ї. 

- Місс Віра, - покликав ти-
хенько. 

Вона вже йшла спати. Не по-
чула…

…Літак набирав висоту. 
Мільйонне Сан-Франциско ста-
вало крихітним…

…Цього ж вечора Ентоні 
зважився поговорити з Софією. 
Попросив, аби запитала Віру, чи 
погодиться спілкуватися з ним. 
Зізнався, що вона йому подоба-
ється. І пожалкував, що не ска-
зав про це сам…

Віра добиралася додому. А 
на неї чекало послання від тіт-
ки Софії. Вона ще не знала: 
мине час, і великий лайнер зно-
ву понесе її у далечінь. І вона 
ловитиме зорі щастя під те-
плим каліфорнійським небом. 
Разом з Ентоні. На краю землі. 
Бо далі - океан…

Ольга ЧОРНА.

Життєві сюжети

Сокровенне

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники народного художнього театру "Дивосвіт" Тернопільської ЗОШ №22.

Воскова свічечка, смачна кутя і калачі,
І на душі пречисто та святково…  
Дитячі голоси славлять Ісуса і Різдво,
І просять в Господа для України мир і долю.

Святвечір
Світлий вечір, Святий вечір 
Завітав,
Всю родину в отчій хаті
Він зібрав.

Страв пахучих, 
Страв дванадцять
На столі,
Тож радійте і дорослі,
І малі.

Народивсь Ісус маленький
В тій порі.
Пастушки його вітали,
Й три царі.

І принесли вони дари –
Хто що мав.
Бо це Сина у світ грішний
Бог послав.

Тож його ми величаймо
Кожен раз,
Народився наш Спаситель 
У цей час…

Подих весни
Дивувалась зима,
Чом то снігу нема?
Десь поділись вітри-сніговії.
Так хотілось прийти,
Й снігом все замести
У нестримній з вітрами завії.

Дивувалась зима,
Чом морозу нема?
Він річки мав у кригу закути.
Та мороз десь майнув
І про зиму забув,
Тож його їй чи вдасться вернути.

Дивувалась зима,
Що зосталась сама.
Марно снігу й морозу чекала.
Чувся подих весни,
Заглядав в її сни.
Що робити? Як бути? Не знала… 
 

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.

- Я не від того…
В Андрійка сльози наверну-

лись на очі і він все розповів улю-
бленій виховательці.

-  Немає такої проблеми, яку 
б не можна було вирішити, коли 
сильно хочеш, - загадково по-
сміхнулася вона.

- Але як? - у хлопчика в 
очах засвітилися вогники на-

- А ось усі діти зійдуть-
ся, тоді я тобі розпо-

…Ніна глянула на 
годинник. Пора. 
Треба поспішати до 
дитсадка. Швидко 
одягнулася, ще раз 
кинула погляд на 
ялинку, відмітив-
ши, яка вона зе-
лена, і вийшла з 
хати. Серце ви-
скакувало з гру-
дей. У дитсад-

думав своє, про день, що минув. 
Але обом було радісно… 

Ніна несла ялинку, 
наче дорогу річ, аж пе

рехожі озиралися. По
руч дріботів щасли
вий Андрійко.

Раїса 
ОБШАРСЬКА.

Зима, нарешті, притрусила 
снігом, усміхнулася морозцем. У 
таку пору хочеться погомоніти 
з рідною людиною за горнят-
ком запашної кави, відчути те-
плий дотик знайомих рук. А ще 
– терпкий запах твого волосся, 
коханий. Тож, прийди, відгук-
нися, зігрій мене своїм небай-
дужим серцем.

Я чекаю тебе завжди. Осо-
бливо у ці святкові новорічно-
різдвяні дні. Коли хочеться каз-

ки, зітканої з мережива тво-
їх поцілунків і палких обіймів. 
З твоїх переконливих слів, що 
наше кохання – нескінченне, як 
Всесвіт. І недосяжне для розлу-
ки, як горизонт, за який закочу-
ється сонце.

І ти відчуваєш мої думки. У 
телефоні чую твій голос – ти 
сумуєш за мною. Я – теж. Бо, на 
жаль, нас розділяють далекі кі-
лометри доріг. Але ж для кохан-
ня немає нічого неможливого. 

І я вірю: ти скоро повернешся 
з холоду безглуздої і нікому не 
потрібної війни. З брудних око-
пів, з-під куль, де ледь не що-
дня обривається чиєсь молоде 
життя. 

У нас все буде добре. Бо я 
люблю тебе ніжно. Назавжди, 
навічно. Я обігрію тебе, коли б 
ти не прийшов – як сонце зем-
лю, коли щодня викочується 
з-за горизонту.

Інна М.

Люби мене ніжно…Етюд

Щастя 
на краю  землі

Продаж якісних товарів 

Секонд Хенд 
гуртом від 20 кг. 
безкоштовна доставка

+38 (096) 104 50 95 
+38 (095) 586 33 66 
Валентина.
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Щур
У 2018 році Щурам 

потрібно продуктивно 
зайнятися справами, 
щоб отримати хоро-
ший результат. На вас 
чекає великий успіх, 

якщо будете чітко йти до поставленої 
мети. Жовтий земляний Собака пода-
рує  вірних друзів у цьому році, які під-
тримають в усьому. Здоров’я Щурів ста-
не набагато кращим, серйозних хвороб 
не буде. На початку року будьте обе-
режні з грошима, намагайтеся не дава-
ти в борг великі суми. Фінансової ста-
більності досягнете до осені.

Бик
На Биків у 2018 

році чекає багато не-
сподіваних подій. Вам 
потрібно бути по-
ступливим, стриму-
вати упертість і гор-
дість. Постарайтеся піти у відпустку в 
середині року, щоб уникнути конфлік-
тів на роботі та поправити здоров’я. 
Після цього зможете стрімко підняти-
ся кар’єрними сходами і поліпшити тим 
самим своє фінансове становище. У кін-
ці року Бики отримають велику суму 
грошей. До того ж, ви зможете нарешті 
зайнятися творчістю й особистим жит-
тям.

Тигр
У рік жовтого зем-

ляного Собаки Тигр 
стане більш поступли-
вим, спокійним і до-
брим. Ваш авторитет 
значно зросте, а про-

фесійні якості будуть оцінені. У резуль-
таті на вас чекає кар’єрне зростання 
і збільшення доходу. Хтось навіть на-
важиться на відкриття свого бізнесу, 
адже ваша сміливість і цілеспрямова-
ність цьому сприятимуть. У сімейному 
житті у Тигрів все стабільно, хоча дея-
ких чекатиме поповнення. В кінці року 
зверніть увагу на своє здоров’я, щоб 
уникнути проблем в майбутньому. За-
галом, рік для Тигра буде спокійним і 
безконфліктним.

Кролик (Кіт)
На Кроликів (Котів) чекає дуже 

вдалий 2018 рік. З 
вами будуть часто ра-
дитися і звертати-
ся по допомогу, а від 
цього підніметься 
ваш авторитет і роз-
шириться коло спіл-

кування. Якщо ви проявите велико-
душність і чесність, які так важливі 
для Собаки, то всі ваші справи завер-
шаться успішно. Також на вас чекати-
ме успішна кар’єра і збільшення фінан-
сів. В особистому житті ви побудуєте 
гармонійні стосунки, які можуть за-
кінчитися весіллям. Займіться своїм 
здоров’ям, особливо важливо уникати 
переохолоджень.

Дракон
На Драконів че-

кає насичений і ціка-
вий рік: безліч подій 
не дасть вам нудьгу-
вати. Ви опинитеся в 
центрі уваги, знайде-
те нових друзів або ж налагодите сто-
сунки з тими, з ким давно не спілкува-
лися. Творчі Дракони проявлять весь 
свій талант і зможуть прославитися, а 
ділові представники цього знаку отри-
мають підвищення. Уже навесні ваші 
доходи почнуть стрімко зростати, але 
рекомендуємо відкласти ці кошти для 
великої покупки. У подружньому жит-
ті будьте поступливі, щоб уникнути су-
перечок, а в другій половині року у вас 
вже будуть ідеальні стосунки. Якщо ви 
вчасно займетеся здоров’ям, то ніяких 
проблем не буде.

 Змія
На Змій чекає 

сприятливий рік (за 
умови вашої чес-
ності та відкритос-
ті). Якщо ви буде-
те ласкаві й поряд-

ні, то Собака вас винагородить і пода-
рує багато приємних сюрпризів. Деякі 
Змії зможуть відкрити в собі нові та-
ланти. Жовтий земляний Собака обі-
цяє вам міцні подружні стосунки, еко-
номічне та кар’єрне зростання. У кін-
ці року самотні представники цього 
знака зустрінуть свою пару. Займіть-
ся профілактикою хвороб: налагодь-
те режим сну і харчування, займіться 
спортом.

Кінь
У 2018 році Коні бу-

дуть багато подорожу-
вати і нарешті відві-
дають ті місця, про які 
давно мріяли. На вас 
чекає багато цікавих 

знайомств і доленосна зустріч із коханим. 
Нові любовні стосунки з великою ймовір-
ністю переростуть у спільне життя. Також 
Коні серйозно займуться своєю роботою і 
досягнуть великого успіху. Влітку східний 
гороскоп рекомендує зробити ремонт 
житла, а після цього поїхати у відпустку 
на море. Щоб здоров’я вас не турбувало, 
не відкладайте візит до лікаря.

 Вівця (Коза)
За східним горо-

скопом, в Овець (Кіз) 
2018 рік пройде дуже 
вдало, причому до 
цього вам не потріб-
но буде докладати особливих зусиль. Ви 
зможете реалізувати всі свої ідеї та від-
крити власний бізнес, який, до речі, буде 
успішним. Самотні Вівці будуть захопле-
ні новим обранцем, а сімейні відродять 
романтику у стосунках. Якщо ви найма-
ний робітник, то чекайте великого при-
бутку від своїх проектів. Рекомендують 
покласти частину доходу в банк, тоді 
вас не торкнуться фінансові труднощі в 
другій половині року.

Мавпа
2018 рік стане хо-

рошим періодом для 
навчання Мавп і від-
криття нової спра-
ви. Творчі особис-
тості досягнуть сла-

ви і визнання, а також отримають чи-
малий прибуток. Ділові Мавпи просу-
нуться далеко кар’єрними сходами. То-
вариським представникам цього знаку 
рік видасться дуже спокійним, оскіль-
ки зустрічей і знайомств стане менше. 
Дуже важливо в рік Собаки приділяти  
багато часу родині, щоб рідні відчували 
себе потрібними і коханими.

Півень
Рік для птахів ви-

магатиме багато пра-
ці. Будуть виникати і 
якісь складнощі, але 

будуть і приємні перемоги. У будь-
якому випадку, Півню варто навчити-
ся чекати і проявити неабияке терпін-
ня та спокій. Менше хваліться і не за-
дирайтеся. Також намагайтеся уника-
ти конфліктів, особливо на роботі. До-
ведеться іноді забувати про свою ам-
біційну сторону, оскільки, чим завзя-
тіше ви будете намагатися піднятися 
наверх, тим більше є ймовірність зі-
ткнутися з невдачами. Самотнім Пів-
ням варто звернути увагу на старо-
го друга, який вже дуже давно поруч з 
вами, і, можливо, ця дружба зможе пе-
рерости у кохання. А тим, хто вже пе-
ребуває у стосунках, тим більше боя-
тися нічого. Проблеми обіцяють обі-
йти їх стороною.

Собака
Безумовно, 2018 

рік – ваш рік у всіх 
розуміннях. Собакам 
пощастить в будь-
яких справах, особли-
во в тих, що стосу-

ються кар’єри. Завдяки успішній ро-
боті покращиться і матеріальне ста-
новище. Самотні Собаки в середи-
ні року зможуть влаштувати особис-
те життя. Стосунки будуть яскравими 
і дуже перспективними. Ви зважите-
ся на ремонт або розширите житло. У 
цих клопотах вам допоможуть всі чле-
ни сім’ї. В цілому, протягом 2018 року 
Собак буде супроводжувати успіх у 
будь-яких починаннях.

Кабан
У 2018 році Каба-

ни зможуть розстави-
ти пріоритети і зрозу-
міти, що для них дій-
сно важливо. Фінан-

сове становище буде стабільним про-
довж усього року. Але найприбутко-
вішим періодом стане початок весни: 
можливо, ви навіть зможете придбати 
нерухомість за рахунок отриманих ко-
штів. Влітку самотні Кабани зможуть 
влаштувати своє особисте життя: сто-
сунки будуть щасливими і можуть за-
кінчитися весіллям. Сімейних Кабанів 
очікує гармонія, всі конфлікти загла-
дяться. У ваших стосунках буде повна 
довіра та взаєморозуміння.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП: 
що готує Собака  

для народжених у різні роки? 
Всім уже відомо, що наступний рік – рік Жовтого Земляного Собаки. 

Відповідно до східного гороскопу, у права господаря він вступить 
уже 16 лютого. Астрологи характеризують символ наступного року 

прагненням до справедливості та відданістю. Із цього робимо висновки, 
що чим вищі моральні якості у людини, тим більше подарунків долі вона 
отримає. До того ж, Собака може примирити всіх, тому між близькими 
людьми настане період миру і злагоди, гармонії та взаєморозуміння. 
Читайте докладніше в нашому матеріалі про те, що ж приготував східний 
гороскоп у 2018 році для народжених у різні роки.

уже 16 лютого. Астрологи характеризують символ наступного року 
прагненням до справедливості та відданістю. Із цього робимо висновки, 
що чим вищі моральні якості у людини, тим більше подарунків долі вона 

Читайте докладніше в нашому матеріалі про те, що ж приготував східний 
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В Усті й Горошовій 
Борщівського району 
свято Маланки стало 

чи не найголовнішою подією 
року. Місцеві мешканці довго 
та ретельно готують свої 
костюми та перетворюють 
щедрування на справжній 
яскравий карнавал. І 
цьогоріч у ніч перед 14 січня 
традиційно показували 
театралізовані виступи, 
співали колядки та водили 
вертепи. 

Щороку на Тернопільщині на 
справжній карнавал по-українськи 
приїжджає чимало гостей з усіх куточ-
ків України. Селяни не просять допомо-
ги, а влаштовують свято власними сила-
ми.  

Як і в Усті, так і в Горошовій участь 
у забаві бере кожна хата. Цього року до-
рогою до сіл встановили тематичні по-
сти та контрольно-пропускні пункти, 
на яких для того, щоб проїхати далі, по-

трібно виконати певні завдання – зако-
лядувати чи заплатити кілька гривень. 
Популярними були пости поліцейських 
і молодят. Останні, справляючи імпрові-
зоване весілля, запрошували до танцю 

та пригощали всіх мандрівників.
Вулицями сіл ходили переодяг-

нені поліцейські, султани, козаки 
та яскраві казкові персонажі. Ро-
дзинкою святкування були Малан-
ки. Хлопці, переодягнені у жінок, за 
традицією, ходять від хати до хати, 
де є дівчата. До ранку треба встиг-
нути обійти усіх незаміжніх. Заради 
цього вже сотню років і влаштову-
ють гуляння. 

Традиційно під час святкування 
Маланки присутній символ нового 
року. Цьогоріч ним є Жовтий Соба-
ка, якого прибрали й поставили по-
серед святкової площі в Горошовій.

Наступного року селяни обіцяють, 
що свято Маланки буде яскравішим, ко-
лоритнішим і незабутнім. Тож запрошу-
ють усіх до себе в Устя й Горошову. 

Неймовірні костюми й настрій карнавалу: 
як Тернопільщина 
святкувала Маланку

13-14 січня у багатьох регіонах України відзначали свято Маланки. Цей 
давній новорічний обряд з перевдяганням у тварин і фольклорних 
персонажів чудово зберігся у тернопільських селах біля Дністра. 

Дозвілля Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬnday.te.ua

14 січня відсвяткував 
свій 80-річний ювілей 
заслужений працівник 
культури, самодіяльний 
композитор,  
співак, громадський 
діяч Василь 
Миколайович Ільків.

Народився він у селі Велеснів на 
Монастирищині. Саме тут розпочина-
лося його творче зростання. Завіду-
вав сільським клубом. А вже незабаром 
обдарований митець, почав працюва-
ти інструктором-методистом в Монас-
тирському будинку культури. Пізніше 
талановитий аматор поєднував робо-
ту художнього керівника Теребовлян-

ського районного будинку культури з 
навчанням у місцевому культучилищі.

З 1965 року і до нинішнього часу 
все його життя пов’язане з Шумщиною.

Василь Миколайович – викладач 
місцевої школи мистецтв, незмінний 
керівник Шумської народної хорової 
капели з 1969 року, керівник зразко-
вого дитячого вокального колективу 
«Свічадо», неодноразовий переможець 
обласних мистецьких конкурсів.

На базі хорової капели діяв чолові-
чий вокальний квартет «Спалах» та жі-
ноче вокальне тріо «Погорина». Пізні-
ше ці два колективи об’єдналися і пра-
цювали спільно. У їх виконанні звучать 
музичні твори Василя Миколайовича.

Багато написав музичних творів на 
тексти віршів поетки-повстанки Ганни 
Ткачук, виконавець пісень місцевих ав-
торів. У 2008 році  йому присвоєно по-
чесне звання «заслужений працівник 
культури України». Митець відзначе-
ний також Грамотою та нагрудним зна-
ком від Святійшого Філарета.

Жоден культурний захід, який про-

водився на районному чи обласному 
рівні, не обходився без чарівного спі-
ву Василя Ількова. Безліч разів він був 
учасником і бібліотечних заходів, за що 
ми щиро вдячні. 
Пропливає долі неспокійна річка, 
А за нею линуть роки-журавлі! 
Ось і загорілася вже 80-та свічка 
Вам на ювілейному столі! 
Не сумуйте, що літа минають, 
Ще до століття – довгий вік! 
Із ювілеєм Вас вітаєм, 
Хай буде радісним

 кожен наступний рік! 
Нехай життя здається добрим дивом 
І плідні будуть справи та шляхи, 
Нехай живеться легко і щасливо, 
Благословенні будьте Богом і людьми! 

З повагою, колектив праців-
ників Шумської централізова-

ної бібліотечної системи.

Знаменитий шумчанин відзначає ювілей
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Курятина з картоплею 
в горщиках

ПОТРІБНО: 300 г курячого м’яса, 8 кар-
топлин, 2 цибулини, 1 морквина, сметана, 
вершкове масло, сіль, перець на смак.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю порізати ку-
биками і обсмажити на олії. Куряче м’ясо 
відокремити від кісток, порізати шматоч-
ками, додати до цибулі, теж підсмажити. 
Картоплю почистити і порізати кубиками. 
Моркву потерти на грубій тертці, додати до 
картоплі. У горщик викладати шарами: об-
смажене м’ясо з цибулею, картоплю з морк-
вою, знову шар м’яса і шар картоплі. Полити 
залишками олії з пательні, на якій смажила-
ся курка. У кожен горщик покласти по сто-
ловій ложці сметани і по грудочці вершко-
вого масла. Накрити кришками і поставити 
в духовку на 1 годину.
Квасоля з грибами 
в горщиках

ПОТРІБНО: 2 скл. квасолі, 300 г пече-
риць, 2 л води, 3 цибулини, 2 морквини, 
олія, вершкове масло, сіль, перець на смак.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю замочити 
у воді на 6-10 годин, щогодини змінюючи 
воду, або залишити на ніч, додавши у воду 
чайну ложку соди. Воду злити, вимочену 
квасолю добре промити, залити свіжою хо-
лодною водою і варити до готовності. Пе-
чериці порізати пластинками, цибулю пів-
кільцями, моркву потерти на грубій терт-
ці. У сковороді розігріти олію, покласти ци-
булю, смажити хвилин сім, додати потерту 
моркву та порізані печериці. Смажити на 
невеликому вогні 10 хв., постійно помішу-
ючи. З готової квасолі злити воду в окрему 
посудину. Змішати квасолю з грибною сма-
жанкою, посолити, поперчити. Розкласти у 
горщики, налити по 2-3 ложки квасолевого 
бульйону. У кожен горщик покласти по гру-
дочці вершкового масла. Поставити в духо-
вку, готувати при температурі 170 градусів 
30-40 хв.
Плов у горщиках

ПОТРІБНО: 400 г яловичини або бара-
нини, 2 морквини, 1 цибулина, круглозер-
нистий рис, олія для смаження, сіль, перець 
на смак.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо порізати на 
шматочки. У пательні розігріти олію, ви-
класти м’ясо, смажити на сильному вогні, 
постійно помішуючи. Цибулю порізати ку-
биками, моркву соломкою. Додати овочі в 
пательню до м’яса, зменшити вогонь, по-
солити, поперчити і продовжити смажити 
під кришкою 10-15 хв. Викласти підсмаже-
не м’ясо з овочами в горщики. Зверху наси-
пати по 3 ст. л. сирого рису. Налити в кожен 
горщик води стільки, щоб її рівень був на 2 

см вище рівня рису. Посолити, закрити кри-
шечками, поставити в духовку на 40 хв.
Гречка з грибами та курячими 
сердечками в горщиках

ПОТРІБНО: 400 г курячих сердечок, 12 
ст. л. гречаної крупи, 2 цибулини, 200 г пе-
чериць,  1 болгарський перець, 3 зуб. часни-
ку, олія для смаження, сіль, перець, зелень 
на смак.

ПРИГОТУВАННЯ: курячі сердечка від-
варити у достатній кількості води до готов-
ності (40 хв.). Бульйон посолити і не вили-
вати. Цибулю та перець, порізані соломкою, 
підсмажити на олії. Туди ж додати поріза-
ні на пластинки печериці. Смажити 10 хв., 
посолити, поперчити. У горщики покласти 
по 3 ст. л. промитої гречки. Потім шар варе-
них сердечок і шар грибів з овочами. Зали-
ти бульйоном майже до верху, накрити кри-
шечками. Поставити в розігріту до 180 гра-
дусів духовку на 35-40 хв. Дістати з духовки, 
відкрити кришечки і покласти в кожен гор-
щик по 1 ч. л. посіченої зелені.
Свинина в кефірно-часниковому 
соусі у горщиках

ПОТРІБНО: 600 свинини, 1,5 скл. кефіру 
або кислого молока, 2 цибулини, 6 зуб. час-
нику, 2 ст. л. майонезу, олія для смаження, 
сіль, перець на смак.

ПРИГОТУВАННЯ: свинину порізати ку-
биками, обсмажити на олії на сильному вог-
ні хвилин 5-7. Цибулю порізати півкільця-
ми і викласти у горщики. Зверху – підсма-
жене м’ясо разом із олією з пательні. Тріш-
ки втрамбувати. До кефіру додати майонез, 
подрібнений часник. Посолити, поперчити, 
додати зелень і ретельно перемішати. Зали-
ти підготовленим соусом м’ясо в горщиках 
так, щоб кефір не доходив до країв горщика. 
Поставити горщики в розігріту духовку на 
середній вогонь (не вище 160-170 градусів) 
на 45-60 хв. Не поспішайте діставати – чим 
довше знаходяться горщики в духовці, тим 
ніжніше виходить м’ясо.
Азу по-татарськи

На перший погляд, все знайоме і про-
сте - обсмажене м'ясо з овочами під пікант-
ним гострим соусом. Проте в якості родзин-
ки в цій страві виступають солоні огірочки 
- дивне поєднання!

ПОТРІБНО: 500 г м'яса (свинина, яло-
вичина, баранина), 400 г картоплі,1 морква, 
2 цибулини, 4 солоних огірки, зелень (пе-
трушка, кріп, кінза), 4 ст. л. олії, 3 ст. л. ма-
йонезу, 3 ст. л. кетчупу, 1 ст. л. томатної пас-
ти, 4 лаврові листки, 8 горошин духмяно-

го перцю, мелений чилі, мелений коріандр, 
чорний мелений перець, цукор, сіль – усе за 
смаком, 1 склянка бульйону або води.

ПРИГОТУВАННЯ: м'ясо порізати не-
великими шматочками. Цибулю, моркву, 
картоплю і огірки порізати кубиками. По-
дрібнити зелень. Змішати майонез із кет-
чупом. М'ясо обсмажити в олії на велико-
му вогні з усіх боків приблизно 5 хв. Напри-
кінці трохи посолити і поперчити. На дно 
горщиків викласти огірки, а на них - об-
смажене м'ясо. Додати спеції і полити со-
усом. На великому вогні обсмажити в олії 
картоплю 5 хв., посипати меленим чилі і 
розкласти у горщики. Обсмажити цибу-
лю з морквою в олії на середньому вогні 
5 хв., залити томатною пастою, розведе-
ною бульйоном, додати сіль і цукор за сма-
ком, перемішати і готувати іще 2-3 хв., по-
тім перелити у горщики. Накрити кришка-
ми горщики і відправити страву в розігрі-
ту до 200 град. духовку на 45-60 хв. Перед 
подачею посипати азу зеленню.
Горщики … з хліба

Не раз бачили, як борщ чи рагу по-
дають у горщиках із хліба. Це також 
дуже чудовий спосіб здивувати гостей. 
Отож, пропонуємо вам рецепт. 

ПОТРІБНО: для чотирьох невеликих 
порцій – 0,5 кг борошна, 1 ч. л.  сухих дріж-

джів, 0,35 л води, 1 ч. л. солі і крохмалю, 1 
яйце.

ПРИГОТУВАННЯ: залити теплою во-
дою дріжджі, розмішати. Додати сіль і по-
чинати помішувати. Просіяти борошно, 
в поглиблення по центру залити дріж-
джовий розчин. Тепер з допомогою лож-
ки зробити кола до центру, розгортаючи 
ємність в інший бік. У  результаті тако-
го змішування повинен вийти ком, який 
слід розкласти на рівній поверхні і місити 
близько 20 хв. Порада: навіть якщо тісто 
буде липким, не додавати борошно. Вкін-
ці воно придбає потрібну консистенцію і 
втратить клейкість.

З тіста скачати кулю – і залишити в 
теплі на 60 хв. Після підняття тіста поді-
лити його на кілька шматків, які повтор-
но сформувати у кульки і розташувати по 
окремих формах, змащених маслом. Неве-
ликі кульки залишити для ручок горщи-
ків. Коли зліпите кулі-горщики, змастити 
поверхню яйцем. Запікати при 200 град.  
протягом 40 хв. Після завершення випіч-
ки видалити верхівку і м’якоть, але зали-
шити нормальну товщину стінок (до сан-
тиметра).

Запобігти протіканню хлібних горщи-
ків можна, використовуючи суміш з крох-
малю і яйця для обробки внутрішньої по-
верхні. Після цього просушити горщики в 
духовці при 180 град. протягом 15  хв.

У такі їстівні ємності можна заливати 
супи, викладати рагу та інші продукти. Це 
дуже смачно!
Сирники в маковому 
соусі у горщиках

ПОТРІБНО: 500 г сиру,  2 яйця, 5 ст. л. 
цукру, 100 г родзинок, 100 г борошна, 500 
мл сметани, 50 г вершкового масла, 50 г 
маку.

ПРИГОТУВАННЯ: сир змішати з яй-
цем та цукром і добре розтерти. Дода-
ти борошно, родзинки і вимішати. З цієї 
маси скачати маленькі кульки, обваля-
ти їх у борошні і обсмажити на олії з обох 
боків до золотистого кольору. Приготу-
вати соус. Мак залити окропом, накри-
ти кришкою і залишити на 20 хв., щоб до-
бре розпарився. Вершкове масло розтопи-
ти на водяній бані, додати сметану, мак і 
цукор. Нагріти соус на слабкому вогні (не 
кип’ятити). Сирники розкласти у горщи-
ки і залити соусом. Поставити у духовку, 
розігріту до 180 градусів, на 15 хв.

Глиняний горщик – не дивина на сучасних кухнях. 
Та, на жаль, господині досить рідко дістають їх із 
найдальших полиць.  А даремно. Готувати страви в 
глиняних горщиках дуже зручно і зовсім нескладно. 
Продукти прогріваються повільно і рівномірно, 
їжа в них не пригорає, а смаки і запахи інгредієнтів 
перемішуються і збагачують одні одних. Приготувати 
в горщику можна практично будь-яку страву: головне, 
щоб продукти поєднувалися між собою.

У ГОРЩИКУ – 
і смачно, 
і корисно! 

Поради
• М’ясо та овочі тушкуються в горщиках у влас-

ному соку, тож доливати в них додаткову рідину 
не потрібно. Вода доречна, якщо до складу стра-
ви входять крупи, які вбирають вологу.

• Процес приготування їжі в горщику вима-
гає більше часу, ніж на плиті або просто в духо-
вці. Адже температура запікання не повинна пе-
ревищувати 180 градусів. Якщо ви не відварювали і 
не смажили інгредієнти попередньо, то готувати будь- яку страву потріб-
но не менше, ніж одну годину. Краще – більше.

• Якщо ви кладете продукти в горщик шарами і не використовуєте води 
та інших рідин, то враховуйте, що верхній шар у процесі приготування 
може підсихати. Тому зверху краще покласти соковиті овочі (помідор, цибу-
лю, моркву) або шматочок свинячого сала.

• М’ясо та овочі тушкуються в горщиках у влас-
ному соку, тож доливати в них додаткову рідину 
не потрібно. Вода доречна, якщо до складу стра-

-
гає більше часу, ніж на плиті або просто в духо-
вці. Адже температура запікання не повинна пе-
ревищувати 180 градусів. Якщо ви не відварювали і 
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Продаю
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму. 

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

*****
Газоблоки, піноблоки від виробника. Хороша якість, низькі ціни. Мож-

лива доставка, маніпулятор. Телефон: (067) 9258731.
*****

2-х кімнатну квартиру у Ланівцях на вул. Незалежності. Ціна договірна.
 Телефон: (067) 6873841. 

*****
2-х поверховий дім у Чорткові 

поблизу автостанції. Є гараж, гос-
подарські приміщення, літня кух-

ня, всі комунікації.
 Телефон: (098) 4434294. 

*****

Якісну цибулю (білу і синю) 
гуртом і вроздріб. Недорого.

 с. Качанівка. 
Підволочиського району. 

Тел.: (066) 1903745.

Відповіді

З 22 січня 2018 року 
оголошується конкурс серед 
цивільних осіб на заміщення 

вакантних посад роти патрульної 
служби поліції особливого 

призначення «Тернопіль» ГУНП в 
Тернопільській області

Ми пропонуємо:
• заробітну плату від 9 000 – 11 000 грн.
• соціальний пакет: 75% знижка за ко-

ристуванням житлом та на комунальні по-
слуги, безоплатний проїзд у громадсько-
му транспорті, позачергове отримання зе-
мельних ділянок.

Основні службові обов’язки:
• готовність до виконання службових 

обов’язків  в зоні проведення АТО;
• професійна підготовка за міжнарод-

ними стандартами.

Контакти: 46002, м. Тернопіль, 
вул. Галицька, 40;

 (0352) 27-15-40, (067) 65-34-593, 
(067) 65-37-728

Електронна пошта: 
sova.ternopil.@ukr.net

Прийом документів триватиме 
до 12 лютого
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ГОРОСКОП
З 17 до 24 січня

ОВЕН 
Свята спустошили вашi фі-

нансові запаси, тож доведеться 
тугіше затягнути паски і значно 
урізати свої витрати. Дехто з вас 
шукатиме додаткову роботу.

ТЕЛЕЦЬ 
Зі здоров’ям у вас особливих 

проблем не виникне, якщо ви 
прислуховуватиметеся до свого 
організму, вчасно відвідувати-
мете лікаря, навіть при незна-
чних захворюваннях.

БЛИЗНЮКИ 
Ви наполегливі й 

безапеляційнi. Цi риси характе-
ру допоможуть вам упевнено 
крокувати по життю. Ви будете 
впевнені у своїх силах i вийдете 
на провідні ролі як у родині, так 
і на роботі.

 РАК 
Завдяки своїй 

працездатностi ви шукатимете 
способи домогтися успіху. Жит-
тя ставитиме перед вами склад-
ні завдання, але ви зможете по-
долати всi перепони.

ЛЕВ 
Представники цього знака 

зможуть знайти додаткове дже-
рело доходу та реалізувати свої 
здібності. Очікуйте приємної зу-
стрічі з близькою людиною. Вір-
те в себе і свої мрії. 

 ДІВА 
Ви багато заробляєте і ба-

гато витрачаєте. Всi грошi ви 
вкладатимете в розвиток або 
в банк під відсотки. Можливе 
придбання нерухомості, але це, 
швидше, для збереження капі-

талу, нiж для життя.
ТЕРЕЗИ 
Ви перестанете звертати 

увагу на здоров’я, більше займа-
ючись кар’єрою. А такий нео-
бачний крок може зіграти злий 
жарт. Постійні стресові ситуації 
можуть спричинити серцево-
судиннi захворювання.

СКОРПІОН 
Ви можете займати ключо-

ві пости та впливати на маси. 
Вам доведеться піклуватися як 
про батьків, так і про спадко-
ємців. Удасться укласти дiловi  
контракти з партнерами.

СТРІЛЕЦЬ 
У діловій сфері на вас чекає 

чимало випробувань. По-перше, 
це важка робота, по-друге - кон-
куренція у будь-якій сфері роз-
витку буде серйозна. Опоненти 
чекатимуть помилки, щоб роз-
горнути проти вас кампанію.

КОЗЕРІГ 
Через постійну зайнятість у 

вас у сiм’ї виникнуть проблеми. 
Близькі не захочуть миритися з 
тим, що ви не приділяє уваги сі-
мейному життю, і всіляко про-
тестуватимуть.

ВОДОЛІЙ 
Ви зможете помітно поліп-

шити своє становище, якщо на-
вчитеся контролювати емоції й 
не конфліктуватимете. Приді-
літь увагу всім близьким людям 
і дайте їм відчути, що вони важ-
ливі для вас у житті. 

 РИБИ 
Ваша перевтома виклика-

на недосипанням і відсутністю 
відпочинку. Часті переїдання, 
відсутність будь-якого режиму 
харчування призведуть до про-
блем зі здоров’ям.

Вітаємо!  
Напередодні Різдва Христового 
завітав поважний ювілей  - 90 
років  від Дня народження - до 

найкращої матусі, люблячої ба-
бусі та прабабусі, доброї свахи, 
дорогої сестри, хресної мами і 
надзвичайно хорошої людини 

Стефанії Василівни Яреми
з смт. Козова.

У святвечорову урочисту днину
Свято завітало у нашу родину!
Радіє із нами цілісінький світ,
Бо нашій матусі – 90 літ!
Як є Ви, рідненька, між нами у хаті,
То всі ми щасливі, всі ми багаті!
Сивина - не мамині літа,
То її переживання й болі,
І тривоги, і щоденний страх – 
Чи щасливі ми? Чи всі здорові?
Зморшки – то не мамині літа,
Матері не можуть постаріти,
Доки радість світиться в очах,
Доки діти долею зігріті!
Хай цвіте на стежці мамин слід
І здоров’я Бог їй посилає,
Хай ще добрих із півсотні літ
Мама біля хвіртки нас чекає!

З любов’ю і повагою – сини Володимир та 
Ігор з сім’ями, сестра Дарія з родиною, свати 

з Кременця, Монастириськ, похресник Ігор 
з сім’єю, братова Іванна Ярема з Плотичі 

Козівського району. 

 Вітаємо!
Виконком Романівської сільської ради 

Тернопільського району і церковний хор 
щиро вітають 

Ольгу Шкивул-Волинець 
та Андрія Шкивул 

з народженням дитятка! 
Бажаємо Вашому синочку рости 

розумним і здоровим, щоб завжди 
радував маму і тата.

Привітання мамі й татку
Із народженням хлоп’ятка!
Красенем хай він зростає
І здоров’я, й мудрість має!
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини,
Радістю всіх звеселяє,
Щастя хай його чекає!
Рости, ангелочку, на щастя матусі,
На радість дідусям і своїм бабусям.
Хай тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає маленьке серденько!  

Вітаємо!
ФГ «Вікторія – 92» вітає своїх працівників – 

іменинників січня:
тракториста Віталія Богдановича 

Кривокульського,
 слюсаря  Петра Івановича Пеляка 

з Днем народження!
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття! 
Щоб Ви ніколи не знали втоми,
Щоб злагода й мир панували у домі!
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгії літа, на радість й добро!

Вітаємо!
На величне свято Різдва свій 

70-річний ювілей зустрів 
Володимир Антонович Садівник

із с. Плотича Козівського району. 
А завтра, 18 січня, разом 
із другим Святвечором

 до родини завітає 
ще одна радісна подія - 

 9 років виповниться його онуку 
Денису Садівнику! 

Скупе зимове сонце на тепло
І сіє снігом за вікном дрібненько,
Та тішить душу, що б там не було,
Що Ви є в нас – найкращі і рідненькі.
Тож хай будуть з Вами здоров’я і сила,
І доля хай буде ласкава і щира!
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде! 
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа!

З любов’ю - вся родина

Вітаємо!
Колектив Козівського районного сектору та 18-ї ДПРЧ УДНС України у Тернопільській області

 вітає своїх працівників – іменинників січня:
Лілію Василівну Довбенко та Андрія Анатолійовича Яцишина

з Днем народження! 

Вітаємо!
Щирих друзів, гарних, порядних людей

Марію та Василя Шведів
із с. Вікнини Збаразького району

з Днем народження!   
Миру, злагоди і спокою в душі,
Хай здійсняться всі красиві мрії,
Хай достатком колосяться дні,
Щедрі лиш на радісні події!
Добрий ангел Вас нехай хранить,
Хай міцними будуть його крила,
І хай діти тішать Вас щомить,
Й внуки будуть долями щасливі!
Хай летять розгнуздані літа – 
Ви ж за ними не спішіть ніколи.
Правнуків повести до вінця
Мусите по стежечці любові.
Хай у радість буде Вам життя,
Не підводять люди і здоров’я.
Сонця Вам! У серці, в почуттях,
У думках, надворі та у долі!

З повагою – колеги, друзі, 
колишні однокласники.

Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І спокій на серці, і хліб на столі!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

Всеукраїнська благодійна 
християнська церковна 
місія «Віфлеєм» просить 
виявити милосердя і 
перерахувати кошти на 
термінову операцію для 
керівника Лесі Михайлівни 
Дубілевської.

Діагноз: кавернозна ангіома.
Варто зазначити, що пані Лесю 

добре знають на Тернопільщині. 
Адже немає сиротинця чи інтернату, 
геріатричного центру, де б не побу-
вала вона разом із своїми помічни-
ками. Часті гості вони і в багатодіт-
них родинах, у незаможних сім’ях. І 

діти-сироти, й одинокі старенькі  
обігріті ласкою та матеріальни-
ми дарунками місії «Віфлеєм». Пані 

Леся є членом Національної спілки 
журналістів України.

Однак біда, як мовиться, прихо-
дить несподівано. Довгі дні, місяці лі-
кування у різних медичних закладах, 
столичних клініках. Зараз пані Леся 
знову потребує дороговартісного 
оперативного втручання у Києві в Ін-
ституті судинної хірургії – більше ста 
тисяч гривень.   Тому рідні просять 
допомоги у небайдужих людей, адже 
таких коштів сім’я не має.

 Гроші можна перерахувати на 
картку Приватбанку за номером: 
4149625808005415. Одержувач 
Дубілевська Леся Михайлівна.

Телефон (067) 707-32-35.

Потрібні кошти на лікування керівника відомої 
на Тернопільщині благодійної організації




