До уваги наших читачів: посівний календар на 2018 рік
Унікальні полотна Олега Шуляка з Бережан
копіюють і видають за свої в різних країнах:

від Росії до арабського світу

8 стор.

Різдвяна
ніч
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у “Сімейному гніздечку”
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Тернополяни та хмельничани
об’єднались на берегах Збруча

99-ту річницю
проголошення
Акту Злуки
відзначили в області
Сучасні інноваційні технології Афіша

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

Тернопільський академічний
драматичний театр імені Т. Шевченка
24 січня – музична комедія «Ніч перед
Різдвом».
25 січня – героїчна трагікомедія «Слава
героям».
27 січня – сімейні сцени «Язичники».
28 січня – сповідь перед людьми і часом
«Мазепа» Пам’яті Героїв Крут.
Поч. о 19.00
Для дітей
28 січня – казка «Чари прадавнього лісу».
Поч. о 13.00.
Тернопільська обласна філармонія
25 січня - концерт академічного ансамблю народної музики «Візерунок», художній
керівник – заслужений артист України Мирослав Бабчук.
Поч. о 18.30
Тернопільський академічний обласний
театр актора і ляльки
28 січня – казка-мюзикл «Бременські музиканти». Поч о 12.00, 14.30.

3

стор.

Погода в Тернополі
й області

24 січня - хмарно з проясненням, без
опадів, вночі 12-13, вдень 6-9 градусів морозу. Схід сонця - 7.57, захід - 17.01.
25 січня - хмарно з проясненням, без
опадів, вночі 5-6, вдень 2-6 градусів морозу. Схід сонця - 7.56, захід - 17.03.
26 січня - хмарно з проясненням, без
опадів, вночі 6-7, вдень 4-6 градусів морозу. Схід сонця - 7.55, захід - 17.05.
27 січня - хмарно з проясненням, без
опадів, вночі 7-8, вдень 5-6 градусів морозу. Схід сонця - 7.54, захід - 17.06
28 січня - хмарно, без опадів, вночі 4-5,
вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця - 7.52,
захід - 17.08.
29 січня - хмарно, без опадів, вночі 0-2,
вдень 1-3 градуси тепла. Схід сонця - 7.51,
захід - 17.10.
30 січня - хмарно з проясненням, без
опадів, вночі 1-4, вдень 3-6 градусів тепла.
Схід сонця - 7.50, захід - 17.11.
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Степан БАРНА посів друге місце у рейтингу
голів облдержадміністрацій за 2017 рік
Рейтинг діяльності голів ОДА за 2017 рік очолила Юлія Світлична,
керівник Харківської облдержадміністрації. Про це йдеться у звіті
Комітету виборців України, презентованому 22 січня.

Я

к повідомив
гендиректор
Комітету виборців
України Олексій Кошель,
Харківщина зберігає
лідерські позиції
з часу проведення
першого дослідження за
підсумками 2016 року.
Також у першій групі, поінформував гендиректор КВУ,
голова Тернопільської ОДА
Степан Барна, який завдяки
конкретним досягненням у соціальній та економічній сферах посів друге місце. Третій у
рейтингу – очільник Вінницької ОДА Валерій Коровій. До
першої групи лідерів також належать голови Донецької (Павло Жебрівський), Львівської
(Олег Синютка), Київської

(Олександр Горган), Дніпропетровської (Валентин Резніченко) та Миколаївської (Олексій
Савченко) обласних державних адміністрацій.
«Тернопільська та Вінницька області значно покращили свої позиції за підсумками 2017 року. Дещо гірший результат – у Кіровоградської та
Закарпатської областей», – наголосив Олексій Кошель.
За даними КВУ, середні результати продемонстрували
Запорізька, Закарпатська, Житомирська, Сумська, Кіровоградська, Чернігівська, Луганська та Івано-Франківська області. Найнижчі результати – в
Одеської, Херсонської, Полтавської, Хмельницької, Рівненської, Черкаської, Чернівецької

та Волинської областей.
Олексій Кошель також зауважив, що керівники областей,
які входять до третьої групи,
перебувають у зоні «ризику»
та найближчим часом можуть
втратити свої посади, якщо
суттєво не покращать результати.
Як відомо, оцінка діяльності голів ОДА складається з
двох компонентів: показників
соціально-економічного розвитку регіону та результатів
опитування експертів. Відповідно до результатів аналізу
діяльності ОДА, було сформовано три групи: з високими, середніми та низькими результатами.
Джерело:
ua.interfax.com.ua

«І надалі будемо працювати
для поліпшення якості життя
наших громадян»
У
продовж минулого
року в галузі охорони
здоров’я в області
зроблено чимало. На
медицину з ініціативи
голови обласної ради
Віктора Овчарука та
депутатського корпусу
виділялись серйозні
кошти, відкривались нові
відділення, навіть центри з
сучасним обладнанням.

Зокрема, впроваджено сучасну систему та відкрито
мультимедійну
оперативнодиспетчерську службу на базі
центру екстреної медичної допомоги, що дає можливість рятувати життя важких пацієнтів. Створили також
нові відділення у Більче-Золотецькій
обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації. Запрацював у Збаразькому районному центрі первинної
медико-санітарної допомоги «електронний реєстр».
2017 рік завершився відкриттям
на базі Тернопільської обласної університетської лікарні Центру політравми із сучасною апаратурою, з повністю реорганізованим приймальним відділенням.
- Отримавши мандати довіри від
виборців у 2015 році, ми поставили
собі амбітну мету – відкрити в області
найсучасніший інноваційний медич-

ний центр з новітнім обладнанням, зауважив голова облради Віктор Овчарук. - Багато хто не вірив у реальність
таких масштабних планів. Нам дорікали нестачею коштів, малими бюджетами, відсутністю фахівців, та, докладаючи чималих зусиль, ми зробили вже багато та продовжуємо рухатись далі. Це відкриття, так би мовити, апофеоз зробленого у галузі охорони здоров’я. Недарма вкладено чимало коштів та зусиль, адже на реконструкцію було використано 4 400 000
грн. бюджетних та 1 500 000 грн. позабюджетних коштів.
Днями відбудеться ще одна подія,
яку Тернопільщина чекала вже багато
років. Ні для кого не секрет, що в краї
не було можливості провести повноцінну діагностику серцевих захворю-

вань та допомогти людям. Тому
було прийнято рішення створити
кардіоцентр на базі обласної університетської лікарні. Було проведено ремонтні роботи, реконструкцію операційної, реанімації, створення кардіохірургічного відділення. Закуплено обладнання для того, щоб можна було
проводити операції на відкритому серці: апарати штучного кругообігу, апарати анестезії, інші.
Разом з тим, одне із найважливіших питань – купівля ангіографа,
без якого надання медичних послуг важким кардіологічним хворим неможливе. Ми добре знали,
що для краю, де значна кількість кардіологічних пацієнтів, це надважливо. Один ангіограф область отримала завдяки підтримці інвестора, другий - спільного фінансування держави – 11 млн. грн та 11 мільйонів із обласного бюджету. Відтак вже незабаром на Тернопіллі працюватиме сучасний кардіоцентр. Таким чином з
ініціативи обласної ради КЗТОР «Тернопільська університетська лікарня»
було направлено 21,4 млн. гривень
на придбання обладнання та реконструкцію кардіоцентру та 11 млн. за
умови співфінансування на придбання ангіографа.
Ми і надалі працюватимемо для поліпшення якості життя наших громадян, - підкреслив Віктор Овчарук.

Вдячність

СЛУЖІННЯ
НАРОДОВІ
УКРАЇНИ
Волею долі мені пощастило
познайомитися з цікавими, розумними людьми, депутатками
Тернопільської обласної ради Ларисою Римар і Наталією Масник.
Сьогодні через «Наш ДЕНЬ» хочу
скласти їм подяку та привітати
з Новим роком і Різдвом Христовим.
З пані Ларисою я, переселенка
зі Сходу, познайомилася на проекті «Побудова жіночого політичного лобі в Україні». Після близького спілкування, багаторазових
зустрічей, Лариса дізналась про
житлову проблему моєї родини
та пообіцяла нам допомогти її вирішити.
З пані Наталією, керівником
проекту «Програма допомоги
вдома для людей похилого віку в
Україні», мене об’єднала затяжна
хвороба чоловіка. Нам надавали
ліки, кошти, памперси, продукти.
А завдяки візку, Юрій почав самостійно пересуватися по кімнаті.
З цими добрими, порядними
жінками ми пережили нелегке
випробування, стали близькими
та рідними. Висловлюю сердечну
подяку пані Ларисі та пані Наталії
за людяність і небайдужість. Зичу
міцного здоров’я, сімейного затишку і достатку. Хай віра, добробут, творче натхнення та стабільність помножать сили у служінні
народові України.
Тетяна САДОВА.

Історія і сьогодення

Наш ДЕНЬ
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Тернополяни та хмельничани
об’єднались на

берегах Збруча

99-ту річницю проголошення
Акту Злуки відзначили в області

Д

ень Соборності для жителів Тернопільщини особливе свято. Саме у
нашому краї люди добре пам’ятають кордон, який проходив по річці Збруч
і розділяв навпіл села, родини, друзів, один народ… Цьогоріч в області
основнi заходи з нагоди Дня Соборностi вiдбулися в містечку Гусятин. Дві
делегації з Тернопільщини та Хмельниччини зустрілися на мості між областями і
символічно з’єднали два полотнища – синє та жовте в один український стяг, аби
продемонструвати, що саме українці є творцями власної держави.

- Ми раді вітати громаду
Хмельниччини, яка приїхала до
нас на Тернопільщину відзначити величну подію, що відбулася 99 років тому, коли два береги Збруча об’єдналися в одну
Українську державу. А також
100-річчя української революції та утворення УНР, - зазначив у своєму виступі голова Тернопільської ОДА Степан Барна.
- Сьогодні понад 250 тисяч військових захищають нашу землю
від російського окупанта. І тому
ми, як ніколи, маємо усвідомлювати, що ідеологія нашої держави – це Україна від Сяну до Дону,
від Закарпаття до Криму, від Донецька і Луганська до Львова.
Це все – наша велика держава і
тому ми зібралися всі разом засвідчити свою позицію: ми хочемо об’єднати нашу державу, бо
українці повинні жити у своїй
великій, єдиній, соборній та неподільній Україні
Акція єднання на мості між
Чемеровецьким та Гусятинським районами зібрала близько
трьох тисяч учасників. Спеціально до свята пошили синє та жовте полотнища завдовжки 10 метрів та три метри в ширину кожне. З’єднати їх у стяг делегації
вирушили на центральну площу
Гусятина, де священики відслужили молебень за Україну. Потім
розпочалася святкова програма.
З головної сцени лунали патріотичні пісні, колядки, щедрівки та
вітання з цим знаковим для кожного українця днем.

Фото Віктора СМОЛЯКА.
- 99 років тому українці піднялися з колін і проголосили
акт Злуки та єдності ЗахідноУкраїнської народної республіки з Українською народною республікою, - зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.

- На жаль, сьогодні ми знову
маємо повторення історії, коли
російський агресор посягає на
нашу землю, знову хоче її розділити. Тільки йому варто нарешті зрозуміти, що за своє ми будемо стояти до кінця!

День Соборності відзначали
практично у кожному районі області. Символічний ланцюг єднання утворили жителі сіл Сураж та Зіньки Шумського і Білогірського районів на межі Тернопільщини і Хмельниччини.

Кілька сотень людей зібралися біля пам’ятного хреста, щоб
у такий важливий для усієї нації день ще раз у молитві згадати полеглих за соборність та незалежність держави.
Співали гімн та обмінювалися короваями на межі Лановецького і Теофіпольського районів в селі Осники. Учасники дійства створили ланцюг єднання, яким на мосту через річку Жердь, символічно з’єднали
між собою два регіони України
та співали колядки.
Традиційне свято відбулося
і в Підволочиську. На мості через річку Збруч- кордоні Тернопільської та Хмельницької областей представники громади,
духовенства та влади двох сусідніх Підволочиського та Волочиського районів. Саме так
відзначали це свято і у 1919
році. Тоді українці Сходу і Заходу також зустрілися на мості,
пройшли у центр Підволочиська та на головному майдані зачитали Акт злуки українських
земель.
На центральній площі Підволочиська хвилиною мовчання
вшанували пам`ять тих, хто поліг у боротьбі за територіальну
цілісність і незалежність України. Квіти шани і пам’яті від обох
делегацій поклали до підніжжя пам`ятних знаків учасникам
АТО.

Фоторепортаж
Івана ПШОНЯКА.
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У скільки обійшлися
канікули Порошенка
на Мальдівах?

Із 1 до 8 січня президент Петро Порошенко провів на
Мальдівах. На відпочинок витратив щонайменше $500 тисяч, йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (ТСН). За
інформацією журналістів, у різдвяній відпустці з президентом перебували троє чоловіків, п’ятеро жінок і двоє дітей. На
Мальдіви літали приватним літаком «Falcon 7X», який орендували в турецької авіакомпанії «Setair». Це обійшлося президенту близько 154 тисячі євро. 7 днів і 6 ночей Порошенко відпочивав у 5-зірковому курортному готелі «Cheval Blanc». Фігурував під ім’ям Mr. Petro Incognito (Ukraine). Оселились на найдорожчій віллі курорту, розташованій на окремому острові. Оренда острова коштувала Порошенку і його супутникам не менше
$46 тисяч на добу. Тож за 6 діб президент мав сплатити лише
за проживання $276 тисяч. Туристи мали й додаткові витрати дайвінг, водний спорт, човни, що обійшлося у $18705. Тільки 4
січня за сніданок на віллі було сплачено $4118. За обіди - $4682,
а вечері обійшлись у $3165. Загалом додаткові послуги склали
$37550. І за них Mr. Petro Incognito розрахувався готівкою.
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Жителів Тернопільщини
стає все менше і менше

исельність
населення в
області, за оцінкою
на 1 грудня 2017 року,
становила 1052,8 тисяч
осіб, у тому числі в
міських поселеннях –
472,6 тисяч, у сільській
місцевості – 580,2 тисячі.
Про це повідомили в
Головному управлінні статистики у
Тернопільській області.

Упродовж
січнялистопада 2017 року чисельність населення зменшилася на 6373 особи.
Природний рух населення в січні-листопаді
2017 року, порівняно з
відповідним періодом попереднього року, характеризувався зменшенням
кількості народжених на 522 дитини та кількості померлих на 51 особу.

Мешканці Березовиці просять
Порошенка збудувати їм школу

У

приміському
селищі, що
недалеко
Тернополя,
зареєстрували петицію
на сайті Офіційного
інтернет-представництва
Президента України.
Люди хочуть, щоб у
їхньому населеному
пункті з’явилася
пристойна школа.
Автором петиції є Іван Пришляк. За його словами, та шко-

ла, що є у селищі зараз, не може
забезпечити повністю навчання у ній усіх охочих. Мовляв, із
12-ти тисяч мешканців близько
700 з них - діти шкільного віку.
- Селищною радою зроблено ряд заходів для реалізації
даного проекту (мрії), а саме:
відведено земельну ділянку,
розроблено проект загальноосвітньої школи на 640 учнів.
Вартість будівництва, згідно з
кошторисом, складає близько
120 млн. грн., - пише автор пе-

тиції.
Від імені громади він закликає Петра Порошенка допомогти втілити у життя дороговартісний проект.
Для того, щоб ідею розглянули, петиція має зібрати щонайменше 25 тисяч підписів.
До кінця збору голосів залишилось 87 днів.
Знайти петицію на сайті
можна, ввівши у пошуку назву
- "Будівництво школи в смт. Велика Березовиця".

Гривня подорожчає під час посівної
кампанії? Хоча б весна була ранньою…

Влада від гордості надуває щоки: підвищили
пенсії і мінімальні зарплати. Подається все
так, начебто в гаманці пересічних українців
золоті монети посипались. Насправді ж те
підвищення мало що вартує. Бо зросли долар
і євро. Ціни на пальне. На проїзд у транспорті
і продукти. Побутову техніку і так далі… Що в
результаті вартують скромні додані гривні
проти драконівських розцінок?
Про долар. Влада, можна сказати, запрограмувала його зростання і, відповідно, знецінення гривні. Згідно з держбюджетом-2018, обмінний курс нацвалюти становитиме 29,3 гривні за долар. На
наступні роки уряд озвучив такі валютні прогнози: у 2019 році - 30,5 гривень за
долар, а в 2020-ому - 31 гривню.
З початку нинішнього року гривня б’є
всі антирекорди з падіння стосовно долара і євро, яке у Нацбанку традиційно
пояснюють сезонними коливаннями. А
зростання цін - виною заробітчан. За словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, однією з причин зростання цін
торік стало підвищення зарплат, на яке,
в свою чергу, вплинула трудова міграція.
Експерти наголошують: поки курс
гривні буде падати, доти зростатимуть
ціни на енергоносії. НБУ не варто очікувати стабільної нацвалюти при чинному
уряді і керівництві, сказав економічний
експерт Андрій Новак в інтерв’ю телеканалу «24». Він стверджує: гривня вже
давно мала бути стабільною і поступово зміцнюватися. Девальвація нацвалюти штучна. Уряд наповнює держбюджет

через інфляційний ефект і задовольняє
апетити експортерів, де-факто - головних політичних груп в Україні. Для експортерів чим дорожча іноземна валюта,
тим краще, бо в них валютна виручка.
У Нацбанку, щоправда, потішили: через кілька тижнів ситуація все-таки має
змінитися на краще. Бо аграрії тримають
значну частина коштів або у валюті, або в
товарі, і щоб посіяти урожай, їм потрібні
великі обсяги гривні. Ось тоді нацвалюта й подорожчає. Тож доведеться чекати
посівної кампанії? Хоча б весна ранньою
видалась…
Коли Петро Порошенко балотувався у президенти, то обіцяв: після виборів
долар буде коштувати 10 гривень, а корупціонери сидітимуть у тюрмах. Але…
коли то було? І хто у нас передвиборні
обіцянки виконує?
У самого ж президента з матеріальним становищем все гаразд. Українці навіть можуть «гордитися»: Петро Порошенко потрапив до списку топ-10 найбагатших учасників економічного форуму в Давосі. Він зі статками у 1,6 мільярдів доларів, за даними «Cityam.com, по-

сів дев’яте місце. Американський президент Дональд Трамп опинився на шостому рядку з капіталом у 4,9 мільярдів «зелених».
І поки прості українці змушені обсервувати світ у пошуках заробітків та простойного життя, вітчизняний політикум
обсервує світові офшори, куди б сховати накрадені в держави гроші, і екзотичні місця, де можна гарно відпочити і розважитися.
Туристичний експерт Олена Суботіна розповіла «Вістям» про уподобання українських VIP-персон, у тому числі й політиків. Багато з них віддають перевагу відпочинку в екзотичних країнах,
дехто полюбляє ексклюзивні преміумкурорти. Не цураються і більш відомих
середньостатистичному загалу курортів.
Це, зокрема, Домініканська Республіка,
Куба, Мексика, Об’єднані Арабські Емірати, Мальдіви, Таїланд, В’єтнам, Італія, Іспанія, Австрія, Швейцарія, Франція, Фінляндія, Андорра.
А найвимогливіші та заможні туристи обирають Маврикій, Філіппіни, Сейшели, Індонезію. Популярним є відпочи-

нок на островах: Сент-Барт, Сент-Мартен
(Карибські острови), Фіджі, Бора-Бора.
Одним із основних критеріїв вибору люксового відпочинку є відсутність
на курортах співвітчизників. Простим
смертним не слід бачити, як шикують
«боги» української політики.
Буває, заможні українці задля уникнення зустрічі з представниками ЗМІ, вибирають преміум-готелі закритого типу.
Серед найпоширеніших побажань
забезпечених українських туристів
- переліт бізнес-класом, надання VIPтрансферу, VIP-стійки в аеропортах, VIPзали очікування, індивідуальні екскурсійні та розважальні програми.
Щодо вартості, то відпочинок у класі
«люкс» стартує від п’яти тисяч доларів за
тиждень для популярних країн і від півтори тисячі «зелених» за добу за номер у
найрозкішніших готелях екзотичних курортів.
Так, політик - надзвичайно вигідна і
прибуткова професія в Україні. І це стосується не лише представників найвищої
владної ієрархії. Серед місцевих «слуг народу» також немало тих, які заробили
«чесні» мільйони на державній службі.
А ось розхвалена підвищена мінімальна пенсія у 1452 гривні - це за нинішнім
курсом, фактично, дорівнює 50 доларам
або 41 євро. А підвищена мінімальна зарплата у 3723 гривні - це всього 128 доларів
або 106 євро. От, при обіцяних президентом 10 гривнях за долар це виглядало б
значно солідніше. А то
вийшло, як у відомій казці: карета перетворилась
в гарбуза…
Ольга ЧОРНА.
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З 1 лютого маршруток у Тернополі не буде?
К

Приватним перевізникам міська рада надіслала
офіційні листи про розірвання договорів

артка
тернополянина,
проїзний квиток,
диференційована оплата
за проїзд, валідатори,
контролери… Останнім
часом тернополян
очікували суцільні
новації у громадському
транспорті. Однак,
як виявилося, це ще
не кінець. Як грім
серед ясного неба
з’явилася інформація
від міської ради –
договір з перевізниками
розривають.
Як зазначив очільник міста Сергій Надал, перевізники в
повному обсязі не виконують
тих умов, які були прописані і
обговорені на початку роботи.
Зокрема, обіцяли оновити рухомий склад транспортних засобів та придбати низькополі автобуси. Окрім цього, водії постійно не дотримуються
графіків, з'їжджають з маршруту раніше і саботують роботу із реалізації електронного
проїзду.
- Впродовж тривалого часу
ми намагалися дійти порозуміння з перевізниками, аби забезпечити максимально якісне транспортне сполучення у
місті, - зазначив міський голова. - Натомість кожного дня
отримуємо все більше скарг

від тернополян про недотримання норм та вимог перевезення пасажирів, що водії не
дотримуються графіків роботи та завчасно з’їжджають з
визначених маршрутів, спостерігається перевезення пасажирів понад максимальну
кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу, недотримання та ігнорування електронної системи оплати за
проїзд, зокрема фальсифікація квитків та відмова приймати оплату електронними проїзними картками. Тому
управління транспорту проаналізувало стан виконання
умов договорів, які були укла-

дені з перевізниками на підставі проведеного конкурсу.
Враховуючи цей аналіз, виявили багато порушень.
Поки що залишається не
зрозумілим, чому відмовитися від недобросовісних перевізників, які регулярно порушують умови договору, вирішили лише зараз, адже проблеми
з маршрутками існують вже
давно. Однак поки що жодних
роз’яснень з цього приводу не
було і самі перевізники, як і
міське управління транспорту, оговтуються від шоку, який
вони отримали, дізнавшись
про це рішення.
Отож, 22 січня, за десять
днів до дати розірвання уго-

Юля
ТОМЧИШИН.

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Як не стати жертвою шахраїв
У поліції розповіли, що слід робити,
щоб аферисти не виманили ваші кошти
Жителі Тернопільщини масово потерпають від шахрайства. Днями 45-річний мешканець села Старий Збараж втратив 32,5 тисячі гривень. До нього зателефонував чоловік, який назвався співробітником служби безпеки банку. Аферист повідомив, що
кошти краянина в небезпеці, оскільки зловмисники намагалися їх зняти. Пройдисвіт
запевнив, що гроші можна вберегти, але для
цього йому необхідно перерахувати готівку на інший рахунок. Потерпілий зняв готівку й виконав усі вказівки. Лише наступного
дня збагнув, що його обдурили.
Психологи Національної поліції Тернопільщини виділили основні фактори, які допомагають злочинцям ошукувати людей.
Отож, перш за все, не впадайте в паніку й не поспішайте виконувати умови того,
хто до вас звертається, незалежно від того,
чи це бесіда про «біду із родичем», чи смсповідомлення, яке надійшло нібито із банківської установи. Знайдіть можливість
впевнено запитати щось, бо шахраї не будуть розмовляти із впевненими в собі людьми.
Попри те, що голос із телефону, що просить допомоги, нібито схожий на родича,
обов’язково запитайте щось таке, чого не

ди, усім приватним перевізникам вручили офіційні листиповідомлення про припинення їхньої діяльності з 1 лютого.
Ті перевізники, які впродовж
цього часу зможуть забезпечити виконання умов, які передбачені конкурсом та договором, будуть допущенні до подальших перевезень, повідомляють у прес-службі міської
ради. З ними підпишуть тимчасові договори на три місяці
і згодом, якщо вони будуть дотримуватися всіх зобов’язань,
продовжать.
Також з 23 січня працівники правоохоронних та інших
контролюючих органів будуть
проводити рейди щодо пере-

вірки усіх перевізників та водіїв маршрутних таксі на дотримання умов договору та законодавства України, додали у
міськраді.
- З 1 лютого пасажирські
перевезення у місті здійснюватимуть тролейбуси, - зазначив
начальник управління транспорту і зв'язку Ігор Мединський. – Тепер у бюджеті шукатимемо кошти на придбання
автобусів. У найкоротший період часу буде оголошений новий конкурс. З власного досвіду можу сказати, що навряд чи
перевізники, які сьогодні працюють у місті, будуть брати в
ньому участь.
Стало відомо також, що
керівництво міста веде активні перемовини з банком
щодо отримання кредиту на
придбання 40-50 транспортних засобів для перевезення
пасажирів. Таким чином місто хоче створити єдину муніципальну транспортну систему. Зрозуміло, що це не справа одного дня. Тому поки що
не відомо, яким буде четвер
1 лютого для тернополян і чи
зможуть вони
вчасно доїхати на роботу.

може знати злочинець. Попросіть назвати
прізвище, ім'я, по-батькові і дату народження родича, який потрапив у біду. Майже у
всіх випадках злочинці не володіють такрю
інформацією, а ваш номер набрали шляхом
випадкового набору.
У разі надходження сумнівної інформації на обільний телефон особисто зверніться у банк чи інстанцію, яка направила повідомлення. Не лінуйтесь перевірити правдивість смс-підтвердження про перерахунок
вам коштів, якщо використовуєте сайти із
продажу товарів.
Менше особистої інформації розміщуйте у соціальних мережах, адже злодії та шахраї користуються анкетними даними користувачів інтернету. Наприклад, фотографії із
відпочинку для злочинця – інформація про
те, що людини немає вдома, а також, що у
неї є достатньо заощаджень. Також пройдисвіти можуть створити аналогічний вашому
акаунт і, наприклад, розіслати вашим друзям повідомлення: «Я за кордоном, потрібні
гроші, потрапив у біду, номер картки для перерахунку коштів такий:…».
Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів,
не зволікайте, кажуть у поліції, й одразу телефонуйте на лінію «102».

Авто з людьми пішло під кригу

Ш

окуючий випадок
стався у селі Теклівка
Гусятинського району.
До рятувальників дзвінок
із проханням допомоги
надійшов вночі 22 січня. Під
воду провалився автомобіль з
двома людьми.
Виявилося, що чоловіки, 1970 та
1986 років народження, заради розваги виїхали на поверхню замерзлого ставу. Тонкий лід не витримав ваги
автомобіля. Авто з людьми за лічені

хвилини зникло у крижаній воді. Одному з чоловіків вдалось вибратись
з транспортного засобу та дістатися
берега, інший врятуватись не зміг.
На пошукові роботи виїхали працівники рятувальної служби області.
Наступного дня автівку й загиблого
підняли на поверхню.
Рятувальники застерігають: через зміну температур крига на водоймах не є достатньо міцною. Тим
паче не варто випробовувати її на
міцність, катаючись на автомобілі…

Розкрадають ліси вантажівками…

Ц

ілий КамАЗ зрізаного
дуба вилучили
кременецькі поліцейські
Водій, який здійснював перевезення, каже, що не відає, хто господар деревини – мовляв, його попросили тільки про доставку. Куди, теж не
розповів.
- Повідомлення про подію надійшло від головного лісничого Кременецького лісового господарства. Він
розповів, що поблизу села Старий
Олексинець вирубали дуби, - розповіли в обласному управлінні поліції.
На місці слідчі виявили вантаж-

ний автомобіль КамАЗ, за кермом був
45-річний козівчанин. Машина була
завантажена деревиною.
За словами правоохоронців, водій
розіграв цілу сцену, аби відвести від
себе підозру.
- Розповів, що у Тернополі до нього
підійшли люди, котрі попросили перевезти дубові колоди. Що це за люди
і куди треба було везти дуб - начебто
не знає, - кажуть у поліції.
Слідчі працюють над тим, аби
встановити причетних до незаконної
порубки деревини. Розпочато кримінальне провадження.
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Соціум

«До змін має
долучатися кожен»

Федір Бортняк:

На думку вітчизняних економістів,
визначенням 2018-го в межах України
поступово стає слово «реформи». І то не
в риторичному вимірі, а в практичному,
адже дано старт змінам в різних галузях,
зокрема і соціальному страхуванню.

Фонд соціального страхування реформувався,
об’єднавши в собі дві колишні структури. Стартував. Саме
такий початок – коли віримо і довіряємо, можемо покластися і готові підтримати – допомагає будувати сучасну візію, організацію та спільноту. Як далися перші кроки становлення? - запитуємо в начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в
Тернопільській області Федора БОРТНЯКА.

- Фонд соціального страхування України з нового
року розпочав свою роботу з новою структурою робочих органів та на третину скороченим штатом.
Такі реалії диктує нам життя… Спеціалісти підрахували, що адміністративногосподарські видатки Фонду в Україні у 2018 році порівняно з минулим роком мають скоротитися на 8,3% або
на 106,4 млн. грн. Економія
суттєва. Для системних зрушень не потрібно масовості,
потрібно, щоби ті професійні люди, які в менеджменті,
були на своєму місці, отримували належні підтримку і розуміння. І тоді вони, як правильні нейрони, регенерують
увесь організм. Це стосується як конкретної організації,
так і державного менеджменту загалом.
Маємо справлятися зі всіма
вимогами часу. Адже потенційного споживача послуг Фон-

ду соціального страхування не
цікавить структура як така, чи
штат працівників, а турбують
вчасні страхові виплати потерпілим, по вагітності і пологах,
тимчасовій непрацездатності, а також реабілітація, оздоровлення після важкої недуги,
інші медичні та соціальні послуги, безпека праці тощо. Тобто, ми наразі відштовхуємося
в своїй діяльності від потреб
та очікувань громадян. Адже
я вже колись зауважував, що
успіх організації залежить від
успіху тих, для кого ця організація створювалася і працює.
Відверто скажу: Фонд на службі людям – для нас не лише
кредо, це - вимога життя, необхідність.
Зараз йде активне формування як на рівні держави, так
і на теренах області Громадської ради Фонду з представників інститутів громадянського суспільства, яка контролюватиме захист прав та інтересів застрахованих осіб.

У ЗІРі - всі відповіді

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що на суб-сайті офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби розміщено сервіс
«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (Далі ЗІР). Робота ЗІР направлена на забезпечення суспільства своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією.
Функціональні можливості ресурсу забезпечує можливість
пошуку інформації щодо певного податку, напрямку діяльності,
у тому числі з використанням ключових слів, шляхом перегляду за певні періоди інформації, при цьому не лише з запитаньвідповідей, розміщених в Базі знань, але і з відповідей на письмові звернення, які були надані з використання Бази, назвах
нормативних та інформаційних документів, а в перспективі запровадження інтерактивних посилань на взаємопов’язані документи.
У розділах ЗІР: «Запитання - відповіді з Бази знань», «Нормативні та інформаційні документи» та «Єдиний реєстр ІПК
та письмові звернення» інформація систематизована по тематиках: оподаткування; державна митна справа; єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; електронний цифровий підпис.
Скористатись сервісом можна, зайшовши на суб-сайт
офіційного веб-порталу ДФС, у розділ Загальнодоступний
інформаційно-довідковий ресурс або скориставшись посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/.
Детальніші консультації - у Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок: 43-46-10.

Життя завжди дає шанс
відбудовувати, реформувати, рухатися вперед. З початку року запрацював механізм осучаснення щомісячних
страхових виплат для потерпілих на виробництві за період з 2008 по 2011 роки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Перерахунок здійснюється шляхом
підвищення розміру заробітної плати, з якої обчислено
щомісячну страхову виплату
(відкоригованої на коефіцієнти перерахунків, що проводились Фондом до 2018 року), на
суму збільшення середньої заробітної плати в країні у відповідному році.
Також 1 січня 2018 року
змінилася система замовлення та розподілення путівок
на відновлювальне лікування. Новий порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх
сімей після перенесених за-

хворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторнокурортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України дає право
самостійного вибору застрахованою особою санаторнокурортного закладу. Суттєву
роз’яснювальну роботу в цьому напрямку провели працівники управління та районних і
Тернопільського міського відділень в області. Співпраця із
закладами охорони здоров’я
також допомагає швидше відновлювати працездатність людям і повертати застраховану
особу після лікування до роботи. Приміром, лише за останній час завдяки такій співпраці структури Фонду в області зуміли оздоровити 223 людей замість 157 запланованих.
Спільними зусиллями працівників Фонду, закладів охорони
здоров’я, МСЕК та інших структур, дотичних до нашої статутної діяльності, ми допомогли
їм оздоровитися в реабілітаційних відділеннях санаторіїв
України.
Крім того, з 1 березня
2018 року будуть підвищені
щомісячні страхові виплати
потерпілим на виробництві,
які отримують менше розміру
мінімальної заробітної плати
в перерахунку на 100 % втрати працездатності, виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1
січня 2017 року (3200 грн.), з
урахуванням ступеня втрати
працездатності. Спеціалісти
структур Фонду в області завжди грунтовно проконсультують з цих питань.

В області матеріальне забезпечення застрахованих осіб, оплата медикосоціальних послуг, страхових виплат потерпілим на виробництві виконується чітко,
згідно з буквою закону. Загалом за минулий рік понад 180
мільйонів гривень виплатили
структури Фонду в області.
Постійно спілкуємося з
людьми, відвідуємо за місцем
проживання осіб з інвалідністю, проводимо відкриті прийоми громадян у відділеннях,
співпрацюємо щодо організації віддалених робочих місць
для прийому громадян і надання послуг в об’єднаних територіальних громадах, щоб
безпосередньо від людей почути, що для них конче необхідно, чого потребують. Працюємо з роботодавцями, допомагаючи впроваджувати безпечні умови праці, адже сьогодні
у нашій державі, за підрахунками фахівців, число потерпілих через нехтування та ігнорування елементарними правилами техніки безпеки, порушення трудової і виробничої
дисципліни, правил дорожнього руху зросло до 90 відсотків.
До змін в країні має долучатися кожен. Тоді щодня змінюватиметься наше місто,
Україна. І наше ставлення до
роботи, найважливішою частиною якого стане те, що заробітна плата повинна залежати від результатів цієї роботи, а не від витраченого на неї
часу. Адже, як я завжди наголошую, не маємо права не виправдати сподівання людей,
задля яких працюємо.

Мінімальний єдиний внесок для платників
єдиного податку першої групи встановлюється
на рівні, що й для інших платників

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області звертає увагу платників єдиного податку першої групи, що з 1 січня 2018 року виключається норма,
якою передбачалось, що підприємці - платники
єдиного податку першої групи сплачували єдиний внесок у розмірі 0,5 мінімального страхового внеску (абз. 2 п. З ст. 7 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).
Для платників, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується
на суми, що визначаються такими платниками
самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,
встановленої Законом.
При цьому сума єдиного внеску не може бути
меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 ст. 7 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в редакції з 1 січня 2018
року)

Отже, з нового року мінімальний єдиний внесок для платників єдиного податку першої групи
встановлюється на рівні, що й для інших платників, які обрали спрощену систему оподаткування – як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) (тобто 22% від мінімальної заробітної плати).
Зазначена норма передбачена п. 22 Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
від № 2148-УІІІ 3.10.2017 року, яким внесено
зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування»№ 2464-УІ від 8.07.2010
року.
Олена БАБІЙ,
завідувач сектору забезпечення наповнення бюджету
ТО УПФУ Тернопільської області.

Поради психолога
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Що потрібно
для щастя?
"Як то що? - відповість більшість із нас, - звісно, хороша
робота, квартира, кохана людина поруч".
І залежно від віку, ще додадуть: "Здоров'я".

Але ж багато хто, навіть маючи все це, все одно не почувається щасливим. У кращому разі
вони свідомі того, що їхнє життя
склалося непогано - на розумовому рівні. Але так, щоб відчувати якесь особливе піднесення, - чомусь не виходить.
Розібратися з тим, як бути
щасливими, "Наш ДЕНЬ" попросив кандидата психологічних
наук, доцента кафедри психології Тернопільського національного технічного університету
Інну МОНАЧИН.

Господарі
чи раби настрою?

- Щастя – це, перш за все, особливий настрій. У здорової дитини він
переважно радісний. Чому ж дорослим так часто не вистачає щастя?
- Діти радіють життю, хоч і не розуміють, як воно влаштоване. Дорослі ж
начебто знають, що потрібно для щастя, і, якщо не мають чогось бажаного,
часто "відкладають" щастя до кращих
часів.
- Чому одним людям все ж вдається радіти життю, а інші в усьому бачать проблеми?
- Усі ми з вами маємо уявлення про
те, які ми є зараз. Таке уявлення називається «Я-реальне». Водночас, кожен
з нас бажає певним чином стати іншим
або, принаймні, щось змінити. Наприклад, мати статус в суспільстві, іншу фігуру чи зовнішність. Сукупність думок
та образів, у яких ці бажання відображаються, складає наше «Я-ідеальне»,
тобто бажане. Наш настрій залежить
від ступеню близькості «Я-реального»
і «Я-ідеального». Значні розходження
між цими двома «Я» руйнують впевненість у собі, сковують енергію, палітра
емоцій знижується. Своїм студентам я
завжди кажу, що вони мають зробити
правильний вибір - бути господарем чи
рабом свого настрою. Раб настрою залежатиме від кожної репліки, яку отримає ззовні (телебачення, друзі, соцмережі). Господар свого настрою – завжди
знає, яка інформація для нього корисна, позитивно впливає, надає оптимізму, а яку не потрібно пускати в своє
енергетичне поле.

Дрібниці, які роблять
щасливими

- Тобто говорячи, що на відчуття щастя не впливають молодість,
краса чи багатство людини, дослідники особистості мають рацію?
- У цьому суть настрою, адже кожен може сам обрати, що хоче відчувати. Бадьорий, життєрадісний настрій
призводить до підвищення життєвого
тонусу, психологічної стійкості, захищає від хвороб. Я б сказала, що настрій
створює імунітет проти вірусів, що породжують хвороби. Відомо й те, що налаштовуючи себе і мобілізовуючи власні сили, люди можуть долати навіть
складні недуги. Для наших предків засобом, який покращував настрій, була
молитва. Вона допомагала розпочинати справу ретельно, без поспіху, з добром і, основне, вселяла впевненість в
успіх справи та надію на Бога та добрих
людей. Для багатьох людей молитва є
підтримкою і сьогодні.
Відомий науковець Майкл Аргайл
у своїй книзі "Психологія щастя" наводить чималий перелік факторів, які покращують настрій і людина стає щасливішою. Усі фактори він поділив на
4 групи. Перша - соціальна взаємодія,
тобто перебування в товаристві щасливих людей, поцілунки, дотики. Друге
- поведінка, сміх, роздуми, споглядання природи. Третє - організаційні фактори. Вміння висловлюватись, планування, набуття досвіду здатні суттєво
покращити наше самопочуття. У четвертій групі - інші фактори, серед яких
їжа, прогулянки. У Данії, наприклад, є
навіть спеціальне слово – хюґе – означає те, що приносить задоволення. Хю-

ґові миті – повсякденні дрібниці, які
роблять нас щасливими. У цій країні
вчать цьому з дитинства.

Дійте, співайте,
уявляйте

- Як же створити собі настрій і
бути щасливим?
- Потрібно діяти. Скрізь. Завжди.
Всюди. Настрій змінюється від того,
наскільки ви зайнята людина і як часто переключаєтесь з одного виду діяльності на інший. Але тут потрібно
бути обережними зі своєю енергійністю. Збільшувати активність потрібно
поступово. Робити потрібно спочатку
щось приємне. Не вимагайте від себе
бездоганної поведінки. З повною самовіддачею виконуйте основне. Все решту – достатньо робити добросовісно,
цього достатньо, щоб результат теж
був хорошим. Людина відчуватиме задоволення від результатів своєї діяльності. Потрібно вміти відволікатись
від турбот. Безперервне обмірковування майбутніх справ не зменшує хвилювань.
- Багато людей інтуїтивно обирають музику, коли їм погано на
душі.
- Якщо маєте таку можливість, спробуйте її вплив - і відчуєте самозаспокоєння, посмішку, приємні спогади. Ще
кориснішими є співи – в колі друзів, на
самоті, в дорозі, всюди, де дозволяють
обставини і ви впевнені, що це не заважає іншим. Коли обираєш пісню, можна виражати ті почуття, які просяться
на волю і їм тісно у вашій душі. Наприклад, співаючи сумну пісню, можете по-

плакати, тим самим ослабите напругу
і заспокоїтесь. Окрім цього, спів добре
впливає на організм – очищає і розвиває легені, укріплює сердечний м’яз.
Потрібно вчитись уявляти. Тоді гармонійно розвиваються усі психічні процеси людини. Чим багатшою є уява людини, тим легше відчути розслаблення, зробити дихання вільним та ритмічним. І це теж позитивно впливатиме на ваш настрій.
Крім того, потрібно правильно переживати. Саме переживати теж впливає на наш настрій. Коли ви забороняєте собі думати про проблему, то ніколи не досягнете покращення настрою.
Набагато краще набридливу проблему - камінь на серці – перевтілювати,
використовуючи символи або реальні
предмети.
- Тобто можна перетворити проблему на благо?
- Принаймні, спробуйте. Наприклад, вам хочеться позбутися головного болю. Закрийте очі, дихайте спокійно і рівномірно. Коли відчуєте, що тіло
починає розслаблятись, постарайтесь
чітко уявити свій біль. Який він має колір, форму, який на дотик, як звучить…
На що він подібний? І коли чітко щось
побачите предмет – запускайте своє переживання, як внутрішню роботу організму. Наприклад, ви побачили обруч
– розігніть чи зніміть його з голови - і
ваш біль вщухне. Важливо такий процес здійснювати повільно, не поспішаючи, уважно переживаючи весь шлях
такої роботи. Швидкі перетворення можуть відбуватися при подальших тренуваннях у маніпулюванні з образами.
І, звичайно, посміхайтесь.
– Але щасливу посмішку на обличчя не наліпиш…
- Є вправи, які допоможуть кожному. Перед дзеркалом спробуйте посміхнутися і затримати широку посмішку
на кілька секунд. Повторіть це кілька
разів. Такі вправи зазвичай виконують
наодинці, не думаючи, як це виглядає.
Можна спробувати розсмішити уявного співрозмовника. Напружуючи м’язи
лиця, ви стимулюєте нервові закінчення в корі головного мозку – центри бадьорого настрою. Ваш настрій стає
приємнішим.
І ще дуже важливо: звинувачувати
в своїх промахах та проблемах інших
людей – категорично забороняється!
Будьте господарями свого настрою! І
ваша мозаїка щастя завжди буде барвиста, гармонійна і приноситиме задоволення.
Інна МАТУШ.
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Культура

Мільйон хрестиків заради миру
З

нагоди Дня
соборності України
тернополяни та гості
міста разом вишивали
карту рідної держави.
Синіми та жовтими
нитками зашивали основу
полотнища, а також
контури Тернопільщини
пастельно-зеленим.
Десятикласниці Софія Стасюк і Руслана Стахнік старанно
вишивають орнамент на карті
України.
- Ідея соборності і єдності
України – це дуже важливо для
нас усіх, - каже Софія. – Адже ми
громадяни цієї держави і вона
для нас рідна та цінна. Тому ми
сьогодні прийшли, щоб зробити свій внесок у створення цьо-

Вишита карта єднає українців

го творчого символу єдності нашої країни.
Задум вишити карту України
належить майстриням із СкалиПодільської Тетяні Дяківнич та
Ірині Харатій. У такий спосіб вони
вирішили об’єднати мешканців
різних куточків України.
Як розповідає Тетяна Дяківнич, полотно з картою передавали від хати до хати, вишивали
на фестивалях, у храмах. За голку
бралися і діти, і дорослі, і чоловіки, і жінки.
- Це не політична і не релігій-

Художник з Тернопільщини
шукає підробки своїх картин

на акція, - каже пані Тетяна. – Це
молитва до Бога за територіальну цілісність нашої країни. Ми хочемо об’єднати всіх українців незалежно від віросповідання, пробудити у них громадянську свідомість та любов до своєї держави. Щоб кожна людина, вишивши
хрестик, поділилася своєю енергетикою, щирою молитвою, мрією про мир та єдність України.
Незвичайну карту України
вже поблагословили священики.
Вишивають її хрестиком. Як полічили майстрині, на карті їх біль-

ше мільйона. Довжина самого
полотнища – три метри, висота
– півтора. Контур карти на синьожовтому стязі з голубом миру. По
боках - борщівський орнамент.
Через всю карту проходить напис «Україна моя вишивана». Для
кожної області обрали свій колір.
Львівщина – жовтогаряча, Хмельниччина – синя, Чернівеччина –
персикова.
- Карту вже вишивали у більшості областей України, - розповідає пані Тетяна. - Нещодавно
вона повернулася зі Сходу – побувала у госпіталях, школах, музеях, державних установах і навіть на вуличному ярмарку у Добропільському районі, Сєверодонецьку, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах. Далі вишита карта помандрує у Ригу, а
можливо, й інші закордонні міста,
де мешкає багато українців. Сподіваємось, що вдасться побувати і
у Ватикані. Зараз активно ведемо
перемовини про це. Щиро дякую
нашим помічникам, які підтримують цю акцію – письменниці
Лесі Любарській, гурту «Пшеничне перевесло», засновниці «Школи борщівської вишивки» Майї
Юркевич та багатьом небайдужим людям, які завжди нам допомагають.
Ініціаторки проекту сподіваються до літа закінчити карту і
презентувати
вже готове творіння всій Україні.

Юлія
ТОМЧИШИН.

Унікальні полотна Олега Шупляка з Бережан копіюють і
видають за свої в різних країнах: від Росії до арабського світу

Н

едавно "Наш ДЕНЬ" писав
про те, що художник
створює скульптури, які
оживають на очах. Коли проходиш
повз них, здається, що зображення
рухається.
Незвичайні скульптури швидко завоювали популярність, як раніше - картини Олега Шупляка, які він називає
слов’янським словом "двовзори". Ці полотна особливі своїми прихованими образами: вдивляючись у традиційний пейзаж, раптом виявляєш, що хатини – це очі
людини, а пагорби перетворюються на
брови. І ось вже бачиш перед собою
портрет або зовсім іншу картину. За
фігурою дівчини з книжкою – голову
Сальвадора Далі, за осінніми листками – пташку, а за солом’яними стріхами та маленьким пастушком – обличчя Тараса Шевченка.
Про талановитого митця писали
українські та світові ЗМІ, публікували двовзори у Китаї та Індії. Його роботами захоплюються як у європейських країнах, так і в Японії та Кореї. Однак, недавно Олег Шупляк почав відчувати і зворотний бік слави.

Його картинами не лише захоплюються
люди у різних країнах світу, є й такі, що видають їх за свої, підробляють і продають.
Крадіжки стали настільки частими,
що художник створив альбом своїх картин, привласнених іншими. Фотографії
полотен збирає й публікує на сторінці у
Фейсбуці.
- Вирішив створити альбом-колекцію
копій, підробок та інтерпретацій моїх робіт, а також втілення їх у різних матеріалах та техніках. Буду вдячний всім, хто
приєднається до розширення цієї колекції, - каже художник.

Одна зі світлин, на якій зображена підробка, зроблена в Росії, у місті Шахти Ростовської області. Як видно
зі знімку, на одному з розважальних закладів розміщене фото картини – однієї
з найвідоміших його авторства. На ній зашифрований портрет українського Кобзаря - Тараса Шевченка. Однак автор вказаний інший - "Посконной А.В.".
На іншому фото з мережі – дівчина,
вдягнена за східною традицією, наносить останній штрих на картину. Полотно – точна копія ще однієї роботи Олега
Шупляка: птахів, силуети яких
"складаються" з листочків на
гілках дерева. На фотографії
вказана галерея й номер телефону, за яким, схоже, можна домовитися про купівлю підробки.
- Араби підійшли до піратського тиражування моїх робіт
професійно і зі знанням справи,
- іронізує художник. - Налагодили конвеєрне виробництво, широко розрекламували. Забули
тільки про такі дрібнички, як

авторське право. Дивлячись на такий розмах, мені навіть якось незручно лізти до
зайнятих людей з нагадуванням про таку
дурничку, як порушення авторських прав.
Шкода тільки обманутих покупців.
Публікаціями фактів підробок, каже
художник, він хоче попередити як людей,
які планують щось придбати, так і тих, у
кого нечесні наміри.
А от інтерпретації своїх робіт іншими
авторами Олег Шупляк збирає з цікавості,
а деякими захоплюється. Серед них – торт
і малюнок на обличчі із зображенням його
картин й навіть татуювання - із пташкою
з листя.
- Після масштабів арабських піратів - це
тату виглядає так мило, що аж на сльозу
пробиває. Шкода тільки, що зреалізовано
тільки фрагмент картини. Ну, але власника можна зрозуміти і пробачити - кожен "штрих"
він відчув на своїй шкірі
у буквальному значенні, жартує художник.

Антоніна БРИК.
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Україна
Депутати, які голосували
за «диктаторські закони»,
досі в Раді

Чотири роки тому нардепи ухвалили пакет так званих «диктаторських законів», які передбачали значні обмеження прав і свобод українців. Активісти вимагали скасувати закони. В Києві сталися сутички з «беркутівцями» - ті застосували зброю. Результат - спалені автобуси
і сотні поранених майданців, повідомляє
телеканал «24». Згодом «диктаторські закони» втратили чинність. Після Майдану
всі сподівалися на оновлення влади. Проте
63 депутати, які голосували за ці закони,
спокійно сидять у Верховній Раді. Зокрема, екс-«регіонал» Нестор Шуфрич; мільйонер, лідер партії «Відродження» Віталій Хомутинник; Юхим Звягільський, який
пройшов всі 8 скликань; співавтор одіозного мовного закону Сергій Ківалов; олігарх російського походження Вадим Новинський. Вони й далі мають право голосувати за долю українців.

Їдальні для топ-чиновників
оновлять за 2,4 мільйони

Держпідприємство «Гарант-Сервіс»,
яке обслуговує Адміністрацію президента, Кабмін, Верховну Раду, РНБО
та інші органи влади, планує оновити їдальні топ-чиновників на суму
2474150 гривень. Інформація міститься у річному плані закупівель на порталі
ProZorro, повідомляє «Радіо Свобода». Зокрема, хочуть закупити приладдя одноразового використання на 930 тисяч, паперові серветки на 488 тисяч, рушники
на 388 тисяч, одноразові паперові вироби на 270 тисяч. У грудні підприємство закупило костюми для кухарів й офіціантів
на 115 тисяч гривень, барну стійку за 108
тисяч і скатертин на 50 тисяч.

Парламентським партіям «впало»
з бюджету півмільярда

Нацагентство з питань запобігання корупції розподілило 513 мільйонів
671 тисячу гривень на фінансування
статутної діяльності шістьом політпартіям на 2018 рік. Про це повідомляє пресслужба НАЗК. Фінансування отримають
партії, за які під час позачергових виборів
народних депутатів у 2014 році проголосували не менше п’яти відсотків виборців.
«Народний фронт» отримає 132080,301
тисячу гривень. «БПП» - 130184,854 тисячі. «Самопоміч» - 65462,270 тисяч і додатково 10 відсотків держфінансування
за дотримання тендерного принципу, а
це - 51367,13 тисяч гривень. «Опоблок» 56262,418 тисяч. Радикальна партія Олега Ляшка - 44427,431 тисячу. ВО «Батьківщина» - 33886,896 тисяч гривень.

НБУ може розпочати друк гривні

Банківська система в Україні не
функціонує. Люди гроші не вкладають,
натомість багато хто хоче їх забрати. Щоб
виконати зобов’язання перед громадянами, НБУ почне друк гривні, що призведе до
інфляції. Про це сайту «24» розповів ексміністр економіки Володимир Лановий. За
його словами, сьогодні громадяни і багато підприємств уникають вкладання грошей у банки. Немає кредитів і зростання
депозитів. Але є величезний внутрішній
борг і дефіцит держбюджету - більше 100
мільярдів гривень. Це може призвести до
того, що НБУ почне друк гривні.

Наш ДЕНЬ

Держава заборгувала МВФ
понад $12 мільярдів

Сумарний борг України перед Міжнародним валютним фондом складає $12,1 мільярд. Про це заявив заступник глави Нацбанку Олег Чурій під
час брифінгу. Він зазначив, що на сьогодні активи НБУ, які входять до валових резервів, становлять $18,8 мільярдів. При цьому загальна сума зобов’язань
НБУ становить $9,1 мільярд. Міжнародні зобов’язання НБУ складаються з кредитів МВФ і зобов’язань перед іншими
кредиторами, зокрема Державною казначейською службою та центробанком
Швейцарії.

Квитки на потяги можуть суттєво
подорожчати

«Укрзалізниця» планує збільшити
вартість квитків для пасажирів на 20
відсотків. У компанії планують поетапну індексацію: з 1 квітня і 1 жовтня - по
10 відсотків, пише «РБК-Україна». Тарифи
на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні не змінювалися з жовтня
2014 року в усіх типах вагонів, крім вагонів СВ та Інтерсіті «плюс».

Кому на пенсії жити добре?

Пенсію понад 10 тисяч гривень
отримує майже 119 тисяч українців.
Переважно вони працювали на шкідливих виробництвах, в суді, прокуратурі.
Там, де зарплати у 4-5 разів більші від середніх в країні. За законом, пенсія юристів може складати 80 відсотків від колишньої зарплати. Так, суддя Верховного суду
може отримувати 180 тисяч гривень пенсії. На високу пенсію - близько 10 тисяч можуть розраховувати прокурори і пенсіонери зі стажем близько 50 років або із
зарплатами, що перевищують середню у
3-4 рази, передає «Фінанси.ua». Найвищі
середні пенсії - в Києві - 3279 гривень, на
Донеччині - 3201, Луганщині - 2462. Найнижчі - на Тернопільщині - 1912 гривні і
на Закарпатті - 1978 гривень.

Інвестори не йдуть
в Україну, тому що…

Західні інвестори відмовляються
вкладати гроші в українську економіку через недостатній захист прав власності в Україні. Про це повідомив шведський дипломат, економіст, аналітик
«Atlantic Council» і професор Джорджтаунського університету Андерс Ослунд,
пише «Realist». Експерт вважає, що Україна може збільшити зростання економіки до семи відсотків у разі припливу зарубіжних інвестицій. «Ніхто не інвестує в
країну, де немає права власності», - сказав
Ослунд. Причиною такої ситуації, на його
думку, є провал судової реформи: «В Україні корумповані суди… Триває корпоративне рейдерство».

У Львові зіграли у футбол
«головою» Путіна

У Львові ветерани АТО вийшли на
акцію протесту проти проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії у 2018
році. Акцію організували Українська спілка учасників АТО, ГО «Штаб об’єднання
добровольців» та МО «Апостольська
Чота», пише «Газета по-українськи». «Вважаємо, що країна-агресор не має жодного
морального права приймати у себе цей
спортивний захід. Хочемо застерегти людей, щоб вони добре подумали, чи варто
відвідувати державу, де людину без причини можуть запроторити у тюрму або й
убити», - наголосили організатори акції.
Під час заходу активісти зіграли символічний футбольний матч м’ячем у вигляді голови Путіна. Аби привернути увагу
світової громадськості до загарбницької
війни Росії на сході України, подібні акції
одночасно відбулись у багатьох країнах, в
тому числі у США, Швейцарії, Австрії, Італії, Німеччині.
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Світ
США готові до діалогу щодо
лібералізації віз для українців

У Сполучених Штатах висловили готовність активізувати двосторонній діалог з Україною з питань візової лібералізації. Про це сказав помічник Держсекретаря США з консульських питань Карл Ріш під час зустрічі з
послом України Валерієм Чалим, йдеться в повідомленні Посольства України в
США в соціальній мережі Facebook, пише
«Сьогодні». Під час зустрічі обговорили пріоритетні напрямки українськоамериканських двосторонніх відносин
у консульській сфері, зокрема, подальшу лібералізацію візового режиму між
Україною та США, забезпечення прав та
інтересів усиновлених дітей - громадян
України в США, окремі питання захисту прав українських громадян. До слова, торік Штати посилили правила отримання віз.

У Британії призначили
першого в історії міністра
з питань самотності

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила першого
в країні міністра з питань самотності. Посаду обійняла заступниця міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч, повідомляє
«Evening Standard». Цю посаду вирішили
створити за рекомендацією парламентської комісії з питань боротьби з самотністю. Уряд розробить програму, яка
допоможе британцям позбутися соціальної ізольованості. Зараз близько половини британців у віці 75 років і старше, а це приблизно два мільйони людей,
- живуть одні й не спілкуються з іншими людьми тижнями. А за даними Червоного Хреста, близько дев’яти мільйонів людей у світі завжди або дуже часто
почувають себе самотніми.

Кожні два тижні з’являвся
новий мільярдер

82 відсотки коштів, зароблених
по всьому світу в 2017 році, пішли в
руки найбагатших людей, яких налічується всього один відсоток. Про
це свідчить дослідження міжнародного об’єднання організацій по боротьбі з
бідністю «Oxfam», пише «Німецька хвиля». Торік світова економіка «створила» рекордну кількість мільярдерів, посиливши нерівність у світі. 3,7 мільярда людей, що становлять найбільш бідну частину світового населення, взагалі нічого не отримали від глобального прибутку. Зате в 2016-2017 роках
кількість мільярдерів безпрецедентно
зросла. За даними «Oxfam», новий мільярдер з’являвся в середньому кожні два дні. У світі налічується 2043 мільярдери. Більшість із них - чоловіки
- 1816. Жінок - 217. Сімейних пар - 10.
Згідно з даними «Блумберг», статки
500 найбільших мільярдерів зросли на
24 відсотки - до $5,38 трильйонів торік,
а найбагатша людина світу, власник
інтернет-компанії Amazon Джефф Безос, отримав прибуток у розмірі $33,7 мільярдів. «Бум мільярдерів говорить не
про розквіт економіки, а про крах економічного порядку», - заявила дирек-
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тор «Oxfam» Вінні Бьяньіма. Багата
меншість впливає на політичні рішення і безвідповідальним чином скорочує
витрати, особливо зарплати і податки,
аби збільшувати доходи акціонерів, кажуть експерти.

Журналісти викрили обурливий
факт про ООН

В офісах ООН у різних куточках світу процвітають сексуальні домагання та насильство, при цьому такі випадки переважно замовчують. Про це
пише впливове видання «The Guardian».
Журналісти провели розслідування і
з’ясували від десятків екс-працівників
організації про існування в ООН політики мовчання щодо секс-скандалів. Також
в організації діє специфічна практика
скарг на співробітників-жертв сексуального домагання. Якщо ви розповісте про
це, ваша кар’єра завершиться.

Італійка записала
спадок на… кота

В Італії кіт Джеррі успадкував від
господині 30 тисяч євро. Про це пише
«La Stampa». Жінка прописала у заповіті, крім іншого, що в разі хвороби тварини її родичі зобов’язані не скупитися на
ветеринарів. Якщо ж виникне необхідність, то продати коштовності й антикваріат. Кіт їсть креветки двічі в день і
спить на чотирьох різних ліжках.

Як проводять вакцинацію
дітей у світі

В Ізраїлі, Китаї і Туреччині щеплення немовлятам роблять примусово, нікого не запитуючи. Обов’язкову
вакцинацію запровадили у Франції. В
Італії ухвалили закон, який забороняє
приймати в садки і школи дітей без щеплень. За порушення батьків штрафують на 7,5 тисяч євро. Про це повідомляє
телеканал «24». У більшості країн Європи спеціальних законів, які карають за
відмову від щеплень, немає. Але держави тримають ситуацію під контролем і
спонукають до профілактичних заходів.
У Британії, Бельгії, Естонії дітей, яким не
зробили обов’язкові щеплення, також не
зараховують в садки і школи. В Німеччині батькам за відмову виконувати рекомендації медиків можуть виписати
штраф - до 2,5 тисяч євро. Впертих батьків адміністративно карають і в Польщі.
Сума там менша - кілька сотень злотих.
Та серед поляків відсоток тих, хто відмовляється від щеплень, невеликий. У
Канаді, Норвегії, Іспанії, Австрії і Нідерландах відповідальність за здоров’я дітей покладають на батьків. Щоб заохотити до вакцинації, проводять інформаційні кампанії, роблять щеплення безкоштовно і ретельно стежать за якістю
вакцин.

У Штатах прикордонники
зможуть перевіряти ноутбуки
і телефони туристів

Працівникам прикордонної служби США дозволили перевіряти телефони і ноутбуки туристів у рамках посилення заходів безпеки, повідомляє
газета «The Sun». Згідно з новими правилами, мандрівники зобов’язані надати свій телефон і ноутбук для перевірки співробітнику прикордонної служби в аеропорту США на його вимогу. Гаджет повинен бути увімкнений і розблокований. Офіцер має право провести побіжний огляд пристрою. У разі виникнення підозр, гаджет буде досліджений детальніше. Якщо мандрівник
відмовиться ввести пароль і розблокувати пристрій, йому можуть відмовити у в’їзді до
США.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Невигадана історія

Н

Сімейне

гніздечко
…Як радісно, пресвітло і казково Родина зустріча Різдво.
Чекають діти дива неземного Ось-ось Ангелик зазирне в вікно.
Змахне крилом - сніжинки затанцюють,
Засвітить небо ліхтарі-зірки…
Всміхнеться світ устами Божої Дитини,
Й благословить всю землю і людей
на щастя, радість, на добро…
На фото Юлії ТОМЧИШИН: учасник АТО Анатолій БОШКОВ з дружиною
Оксаною та доньками Анастасією і Діаною із Заліщиків.

ПРАВДА
І БРЕХНЯ
Під храмом, в перелатаній свитині,
Із яснооким зболеним лицем,
У не нову закутавшись хустину,
Тулилась Правда до стіни тихцем.
Статечно йшли
в святковому прочани
(Неділя, звісно, випала на те).
Одна побожно на стареньку гляне,
А інший – погляд німо відведе.
Хтось ніс в руці
мережану хустинку,
А хто – набитий грішми гаманець.
Стікались і з’їжджались
безупинну:
Хто піший – вчасно,
автом – під кінець.
Притишено, пошерхлими устами
Молилась щира Правда того дня
Й відчула серцем,
що крізь пишну браму
До церкви причалапала Брехня.
Облеслива, зманіжена, пихата,
Солодка, хоч до рани прикладай.
…І Правдоньці
дрібненькі копійчата
До ніг упали з глумом: - позбирай.
- Не продаюсь я.
–Правда відказала –
Не завжди правлять
світом копійки.
Поглянь-но, черепками
гроші стали,
Бо кинуті з брехливої руки.
Всевишній нам гріхи земні прощає
Щомиті, щогодини і щодня.
Простить же Він,
а чи таки скарає,
Коли постане перед ним Брехня?

Володимир КРАВЧУК,
м. Збараж.

Життєві сюжети

С

ередина осені ще
тішила залишками
тепла. Василина
не любила цю пору за
те, що прокидаєшся
темно і лягаєш темно, а
вдень так похмуро, що
ніби живеш у суцільній
темряві. Навпомацки
знайшла на стіні
відривний календар,
послинила пальці й
позначила початок
нового дня одним рухом.

Сьогодні особливий день.
Дев’яносто сім років тому Василина з’явилася на світ. Звісно,
цього вона не могла пам’ятати,
але мама завжди казала, що маленька й кволенька десята дитина в сім’ї не була в радість.
Старші дивилися вовком на ще
один небажаний рот. Мама ніколи не проявляла до неї особливої любові, як, власне, і до
інших дітей. Ніколи їй було за
роботою та худобою. Діти росли, як бур’ян при дорозі. Старші гляділи менших, а менші ще
менших. Найбільше Василинку любила баба, батькова мати,
на честь якої її й назвали. Посадить в пелену, гойдає й співає
тихенько. Щоразу якогось коржика всуне малій потай від інших, поцілує та шкарубкою долонею погладить по білявій голівці. Оце й уся ніжність.
Батька свого Василина взагалі не пам’ятає. Казала баба,
помер від сухоти, коли малій ще
й року не було. А за тим і мати
пішла зі світу. Бабу ховали, коли
Василинці було десять. Вона
розтирала по обличчі брудні патьоки й не могла збагнути, як то
баба так могла вчинити з ними
– узяти й померти собі уві сні. І
як тепер вони житимуть такі нікому не потрібні…
Відмахнулася від тих спо-

А мати
сина жде
гадів надокучливих. Запнулася
в картату товсту хустину й вийшла надвір. За звичкою вставала рано-рано, щоб вправитися, хоча з усього господарства
залишився тільки старий сліпий пес і кілька курок. Нездужала вже обійти худобу. Хоча
ще кілька років тому тримала
корівку. Але то великий клопіт,
а як продала, то аж злягла, так
важко було перший час. Калина
її не давала розслабитися. Вона
з корівкою, як з рідною душею,
і поговорити могла, і порадитися. Тепер от лишилася однаоднісінька. Кинула курям кукурудзи та й до воріт. Оперлася на
хвіртку в задумі. Чи приїде син
її привітати? Чи згадає про матір у цей день її Митрик?
То вона його так називає з
дитинства. А для інших – Дмитро Гнатович. Її єдиний син –
пташка високого польоту. Народний депутат. От! Зайнятий
постійно, справи державної
важливості, де ж він того часу
візьме на усіх? Востаннє бачилися два роки тому на Різдво.
Приїжджав зі своїми друзями
на кілька годин. А ще телекамер навіз із собою, хвалився, як
любить і шанує свою неню. Навіть і не наговорилася з ним. Не
спитала, що та як за тим галалейом. Пошуміли та й поїхали. Він
і телефонує зрідка. Хоч Василина всюди носить із собою новий
телефон, який Митрик подарував. Витре його хустинкою, подивиться та й знову сховає в нагрудну кишеню, ближче до серця. Частіше дзвонить його помічниця, цікавиться здоров’ям,

запитує, чи не треба бува чого,
вітання від сина передає.
А чого їй треба? У неї все
є. І не потрібні їй ті подарунки.
От лиш…Онуку б побачити перед смертю. Вона десь в тому,
як його, Лондоні вчиться, чи
що. Вродлива, як вона замолоду. Бачила світлину, Митрик показував. А невістка… яке їй діло
до старої баби? З першою дружиною син розлучився, а зараз
узяв собі молоду, на кілька років старшу за доньку. Василина й не бачила її ні разу. Аби дітям добре було, а що ще треба
для матері? До себе не кликав
жити, та вона і не погодилася
б. Хто там буде зі старою бабою
бавитися?
У кишені заграла мелодія.
Василина загорнула хустку за
вухо, щоб краще чути.
- Альо, Митрику, то ти?
- Доброго дня, Василино Іванівно, це Тетяна, помічниця вашого сина!
- А-а-а, – відповіла ображено. – А що ж Дмитро Гнатович
не подзвонив?
- Велів вам кланятися, вітання передавати! Сьогодні вам
привезуть подарунки й продукти, Дмитро Гнатович розпорядився. Чекайте машину.
Здоров’я вам, Василино Іванівно!
- Дякую, дорогенька! Скажіть йому… – у відповідь довгі
гудки.
Пішла поволі до хати. Ввімкнула телевізор. Сина там часто показують, може й сьогодні
побачить його. Митрик такий
статний, гарно вбраний, так

АВІТЬ у найжахли
вішому сні йому не
могло приснитись
і ніколи б не подумав,
що таке з ним може
трапитись. Поспішаючи
на Святвечір з роботи
додому, Ігор незчувся,
як машину від сильного
удару з правого боку
розвернуло і буквально
викинуло на зустрічну
смугу. А потім був ще
один удар. Більше він
нічого не пам’ятав…

Усю різдвяну ніч Ігор провів
в операційному залі найближчої
лікарні. За його життя кілька годин боролися найкращі хірурги
міста. Серед них – і Світлана Ігорівна, як кажуть, лікар від Бога.
Не одному вона врятувала життя, що трималося на волосинці.
Оперуючи Ігоря, стан якого оцінювався як вкрай важкий, лікарка відчувала себе якось дивно. Це вперше за п’ятнадцять
років бездоганної практики з
нею відбувалося щось таке, чого
вона не розуміла. Відколи карета швидкої привезла чоловіка
до лікарні, Світлані здалося, ніби
вона його знала, хоч насправді
вперше бачила.

Ліричний етюд

грамотно розказує, що треба і
пенсії підвищити, і допомогу
надавати для старих і немічних.
І благодійністю займається, недавно он показували, як возив
подарунки в будинок престарілих. Він щедрий і совісний, її
Митрик, а ще добрий. Як малим
був, то сам цукерку не з’їсть –
обов’язково з мамою поділиться. Гордилася своїм сином. Усе
життя мріяла, щоб її діти й онуки жили краще, ніж вона, щоб
війни не зазнали, щоб голодні
не були. Не даремно, виходить
життя прожила. З чистою совістю можна і до Господа збиратися.
От ще лиш би…онучку побачити та Митрика обійняти востаннє…
Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Притча
На краю поля стояли Любов
і Розлука і милувалися молодою
парою. Наречені були дуже гарні.
Розлука і каже Любові:
- Давай посперечаємося, що
їхнє кохання швидко згасне і я їх
розлучу?
Любов з гідністю відповіла:
- Стривай, дозволь мені лише
один раз підійти до них, а потім
ти можеш зустрічатися з ними,
скільки захочеш. І тоді ми побачимо, чи зможеш ти їх розлучити.
Розлука погодилася.
Любов підійшла до молодої
пари, доторкнулась до них, заглянула в їхні очі. І побачила, як між
ними пробігла іскра...

Операція пройшла успішно.
Десь аж під ранок лікарці вдалось подрімати якихось дві-три
години. А зранку до хірургічного відділення завітала її мама.
Ярослава Миколаївна завжди
приходила у лікарню на великі релігійні свята, коли її донька
чергувала.
– Я куті принесла і пампушок, – ще з порога заговорила усміхнена жінка, побачивши
чергову медсестру. – На усіх вистачить.
– Мамо, я б і вдома поснідала, в мене ж через годину зміна
закінчується, — обійняла маму
Світлана Ігорівна. – Ти ж, мабуть, щойно з нічної відправи у
церкві?
Ярослава Миколаївна приязно усміхнулася. Скликавши усіх
до сніданку, жінка розпитувала,
як пройшло чергування.

П

ісля моїх слів, що ударами
падали на твою голову,
між нами запанувала довга
мовчанка. Щоб якось розрядити
ту гнітючу тишу, ти простягнув
мені три зелені стебельця
лісової рослини з дрібненькими
квіточками блідофіолетового
кольору, зібраними у рясні
суцвіття.
ти.

- Це чебрець чи материнка? – запитав

- Материнка, - недбало кинула у
відповідь, навіть не поглянувши у твій бік.
- Три стеблинки материнки… - продекламував
ти. І докінчив словами відомої пісні: - Не зів’януть
ці квіти, не зів’яне кохання…
Але я вже не чула твоїх останніх слів, бо у моїй голові раптом одна за одною поча-

– Ой, мамо, сьогодні ми рятували одного чоловіка, який потрапив у аварію. Дякувати Богові, все обійшлося, – коротко розповіла Світлана.
… При виході із відділення
Ярослава Миколаївна зіткнулася із Софією. Її наче голкою кольнуло у самісіньке серце. Це ж
скільки років вони не бачились
із колишньою подругою? Та рівно стільки, скільки її Світланці – тридцять вісім. Тоді Ярослава носила доньку під серцем,
а Софія з-під носа забрала її Ігоря. Сказала, що вагітна, що жити
без нього не зможе, пригрозила,
що щось із собою зробить. Ярослава промовчала, що теж носить під серцем Ігореву дитину.
Хоч у самої на душі і в серці панував такий відчай, що не знала,
як буде далі, та відпустила коханого. Сказала Ігорю, що розлю-

ла:

била, а про дитину промовчала.
І ось сьогодні, через стільки літ,
вони зустрілися. Та що Софія робить тут, у лікарні?..
– Лікарю, скажіть, коли можна буде побачити чоловіка? – перервала роздуми Ярослави Софія, звертаючись до її Світлани.
– Пізніше. Зараз йому потрібен абсолютний спокій, – відказала Світлана Ігорівна.
Вже надворі вона помітила,
що мама плаче. І коли дізналася
причину, і сама не могла стримати сліз.
– То, виходить, вночі я рятувала життя своєму татові… Ось
чому мені було так важко, – після тривалої паузи вимовила
донька.
Того ж дня, на Різдво, ввечері
жінки знову були в лікарні.
– Я йому вже все розповіла, –
перехопила їх на коридорі Софія.
– Пробач мені, Ярославо, якщо
зможеш.
– Я зла на тебе не тримаю,
але дозволь моїй доньці хоч тепер відчути батьківську любов.
Бо і так вже стільки років втрачено, – промовила Ярослава.
Донька із татом плакали, немов малі діти, просили пробачення за те, що не знали про існування один одного, і знову
плакали. Ця різдвяна ніч перевернула все їхнє життя…
Оля ГЛАДЧУКПОПАДЮК.

Три стеблинки материнки
ли з’являтися віршовані строфи.
Коли доїхали до мого села, вірш був
майже готовий. Залишилося перенести
його на папір. Я так боялася, щоб хтось,
бува, не сполохав моїх думок і не розлетілися вони хтозна-куди. А ти мовчав, бо був
приголомшений моїм рішенням розірвати нарешті наші стосунки, що в’язалися
цілих двадцять літ.
Незабаром, я впевнена, ти оговтаєшся від цього удару. Утім, це для тебе навіть не удар, а просто неприєм
неприємна несподіванка. Адже зміг ти
проміняти наше кохання
на сімейну ідилію, одру
одружившись з іншою. Тіль
Тільки, чи такий вже й ти
тихий він, той твій «сімей
«сімейний затишок»? Якби так
було, то не втікав би ти
з того раю в мої обійми,
не хилив би мені на гру
груди свою посивілу голову. Я
не можу сказати: «Так тобі й

треба!» Я кажу великодушно: «Мені тебе
просто шкода! І на більше від сьогодні ти
не розраховуй».
Колись ти зрадив наше кохання, але
й досі не можеш розлучитися назовсім зі
мною. Я ж втомилася чекати з тобою своє
майбутнє. Я накинула шори на своє неспокійне серце. От чи тільки втримаю його у
них – не знаю. Може, цей вірш допомагатиме мені у цьому?
Три стеблинки материнки
Бережу як згадку й досі
Я тебе лишила в літі,
А сама пішла у осінь.
Три стеблинки материнки –
Про останню зустріч спомин,
Про той гай, що дарував нам
Свій ласкавий тихий гомін.
Три стеблинки материнки
Між пахучих трав шукаю…
Розум твердить: «Ненавиджу»…
Серце стукає: «Кохаю!»
Раїса ПАНАСЮК.

Коли безсилий навіть час
Після цього Любов сказала
Розлуці:
- Тепер твоя черга.
Розлука відповіла:
- Ні, зараз я нічого не можу
зробити, бо їх серця наповнені
любов'ю. Я прийду до них пізніше.
Минув час. Розлука заглянула
в будинок і побачила молоду матір з немовлям, поруч - батька.
Розлука сподівалася, що любов
між цією парою вже минула і тому
з надією переступила поріг дому.
Але, зазирнувши в їхні очі, вона
помітила Подяку.
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Розлука повернулась і сказа-

- Я прийду до них пізніше.
Минуло ще трохи часу. Розлука знову з'явилася до них - у будинку гралися діти, з роботи повернувся втомлений чоловік,
мати заспокоювала дітей. Розлука сподівалася, що вже тепер вона
точно зможе їх розлучити, адже за
цей час і Любов і Подяка вже давно мали вивітритися з їх сердець.
Але, заглянувши в їхні очі, вона
побачила Повагу і Розуміння.
- Я загляну пізніше, - зітхнувши, сказала Розлука.

Після певного проміжку часу
Розлука знову завітала в цю оселю. Дивиться - діти вже дорослі, сивий батько пояснює щось їм,
дружина готує на кухні. Глянула
Розлука в їхні очі і розчаровано зітхнула: вона побачила в них Довіру.
- Що ж, доведеться прийти пізніше, - похнюпилася Розлука.
Минув ще час. Заглядає знову Розлука в будинок, дивиться,
а там бігають онуки, біля каміна
сидить засмучена, старенька жінка. Розлука дивиться і думає про
себе:

- Ну от, схоже, мій час настав.
Хотіла вона було зазирнути
старенькій в очі, але та встала і
вийшла з дому. Розлука пішла за
нею. Незабаром прийшла жінка
на цвинтар і сіла біля могили. Це
була могила її чоловіка.
- Схоже, я запізнилася, - подумала Розлука, - час зробив за мене
мою роботу.
І Розлука заглянула в заплакані очі старенької. Але в них вона
побачила
Пам'ять - Пам'ять про Любов,
Подяку, Повагу, Розуміння і Довіру ...
Тож нехай і у ваших серцях, у
домівках завжди живе Пам'ять
про Любов, Подяку, Повагу, Розуміння і Довіру ...

Продаж якісних товарів

Секонд Хенд
гуртом від 20 кг.

безкоштовна доставка
+38 (096) 104 50 95
+38 (095) 586 33 66
Валентина.

Струни серця

Різдвяна зірка

Провісна зірка
в темнім оксамиті
Дрімливих снів
розпахнутого неба
Зорить ясніше всіх на білім світі
Зорецвіте, що бачить
вся планета!
Несе вона усім хороші,
гарні вісті,
Віщує те, що народивсь Христос,
І вдячні три царі тій зірці,
Що відшукать
Спасителя вдалось.
І у малій яскині на долівці
Підносять всі дари
небесному Царю,
Що немовлям подрімує на сінці,
Й Марія Діва щось наспівує йому.
* * *
Різдвяна ніч, засніжена до краю,
Морозом дзвінко тріскотить,
Пророча зірка вкотре сяє,
Віщує ту блажену мить.
Христос родився в Віфлеємі,
Дари несуть йому царі.
Витає радість в атмосфері,
І колядують скрізь усі.
Ось мама кличе до вечері,
Скуштувати щоб куті.
Як пахне затишком в оселі
І страв дванадцять на столі.
Кутя чекає на покуті,
Дідух вмостився у кутку,
Різдвяна магія, по суті,
Щорік єднає всю сім'ю.
А надворі та ніч,
засніжена до краю,
В шибки колядками дзвенить.
Сильніше магії не знаю,
Ніж ця різдвяна дивна мить.
* * *
Іннистий дим з старого димаря
Волочить хмари
на скриплячім возі,
Все гра мороз із січнем у квача
І сніг застряг
в розквашеній дорозі.
І де ота зима?!
Де віхоли, метелиці?
Бурульки на ринвах гірлянд,
Морозні стусани,
удари, духопелики,
Іскристий подих
стомленого дня?
А де виткі від лиж
туманні вервиці,
Чом не рипить морозно коляда?
І замість шовку сніжного
лиш стелиться
Іннистий дим з старого димаря.

Таня ТАРАСЮК.
с. Вікнини Збаразького району.
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Великий футбол
повертається

М

енше, ніж за місяць
в УПЛ відновляться
ігри Чемпіонату
України з футболу
нинішнього сезону, який,
як відомо, проходить у два
етапи.
На першому етапі, який стартував 16 липня 2017 року і завершиться 3 березня 2018 року, 12
команд зіграють між собою в два
кола. На другому етапі, який розпочнеться 10 березня 2018 року
і завершиться 19 травня 2018
року, команди будуть розділені на
дві групи - залежно від зайнятих
місць в турнірній таблиці. Серед
команд Групи 1 (місця з першого
по шосте) будуть визначені чемпіон УПЛ та учасники Єврокубків,
а команди Групи 2 (місця з сьомого по дванадцяте) вестимуть боротьбу за виживання. Турнірні
показники, здобуті на першому
етапі, будуть збережені.
Відтак, наводимо календар
трьох заключних турів першого етапу:
20-й тур
17.02.2018
Зірка - Маріуполь
Сталь - Олександрія
Динамо - Олімпік
Ворскла - Верес

Карпати - Зоря
Шахтар - Чорноморець
21-й тур
24.02.2018
Шахтар - Зірка
Чорноморець - Карпати
Зоря - Ворскла
Верес - Динамо
Олімпік - Сталь
Олександрія - Маріуполь
22-й тур
03.03.2018
Зірка - Олександрія
Маріуполь - Олімпік
Сталь - Верес
Динамо - Зоря
Ворскла - Чорноморець
Карпати - Шахтар
Доречно нагадати, що після
19 турів першості впевнено лідирує «Шахтар», який набрав 42
очки, на другому місці закріпилося «Динамо», в активі якого 39
пунктів, третьою йде «Ворскла»
- 31 очко. Замикають турнірну
таблицю «Карпати» (15 очок) і
«Сталь» (12 пунктів).
Окрім того, вже 22 лютого
в 1/16 Ліги Європи зустрінуться київське «Динамо» та грецький АЕК. Донецький «Шахтар»
та італійська «Рома» в 1/8
Ліги Чемпіонів з’ясують свої
стосунки 13 березня.
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На рингу і поза ним

Українець Олександр Гвоздик проведе ка приїдуть близько п'яти тисяч уболівальбій за титул тимчасового чемпіона світу ників з України.
за версією Всесвітньої боксерської ради.
У поєдинку за пояс WBC у напівважкій вазі
(до 79,4 кг) він зустрінеться із французом
Мехді Амаром. Поєдинок відбудеться 17 березня у Нью-Йорку на арені Madison Square
Garden. Переможець двобою зустрінеться з
переможцем бою між чинним чемпіоном світу WBC кубинцем Адонісом Стівенсоном та
шведом Баду Джеком. До речі, раніше від бою
із Гвоздиком відмовився колумбієць Елейдер Альварес.
Знаменитий американський боксер
Майк Тайсон назвав Василя Ломаченка
найкращим боксером у світі. На запитання журналістів Майк Тайсон відповів: «Для
мене найкращим наразі є цей хлопець з України – Ломаченко. Мені дуже подобається дивитися бої з ним. Він дуже добре бився в поєдинку з Рігондо. Взагалі, завжди показує себе
з кращого боку. Я думаю, що він найсильніший боксер у світі».
Чемпіон світу за версією WBO Олександр Усик лише за вихід в ринг проти чемпіона світу за версією WBC Майріса Бриєдіса отримає 800 тисяч доларів.
Стільки ж заробить і латвієць. А переможець
поєдинку отримає "плюс" 800 тисяч доларів. Боксерський поєдинок, який стане півфінальним у Всесвітній боксерській суперсерії
у важкій вазі, відбудеться 27 січня в Латвії на
"Арені Рига". Очікується, що підтримати Уси-

АРЕНА

ка світу - раніше він фінішував 13-м на
етапі в Парк Сіті, а також 18-м - на етапі в Вістлері. У загальному заліку Кубка світу Владислав зайняв 24-е місце,
набравши 404 очка і представлятиме
Україну на Олімпійських іграх в Пхенчхані.
Україна проводить переговори з
федераціями футболу та фанатськими організаціями щодо можливості
бойкоту Чемпіонату світу з футболу
в 2018 році в РФ або протестів у рамках заходу. Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Росіяни на зимових Олімпійських
іграх у Південній Кореї хочуть використовувати радянську символіку.
Питання про використання російськими спортсменами та вболівальниками
прапора та гімну СРСР на Іграх буде вирішувати спеціальна комісія Міжнародного олімпійського комітету. У зв'язку
із забороною на використання російської символіки, тамтешні вболівальники запропонували приїхати на Олімпіаду з прапором і гімном СРСР, адже
музика гімнів СРСР та РФ – одна і та ж.

Єдиний в Україні скелетоніст Владислав Гераскевич посів 15-те місце
на останньому етапі Кубка світу перед Олімпіадою-2018. У першій спробі українець показав 15-е місце, програвши 0.86 секунди кращому результату. В другій спробі Гераскевич повторив свій результат, посівши знову 15-ту
сходинку. 19-річний Гераскевич втретє
в сезоні зумів потрапити в топ-20 Куб-

Перспективний український боксер
Іван Голуб переміг технічним нокаутом
досвідченого колумбійця Фіделя Монтерросо Муньоса. Бій пройшов в рамках великого вечора боксу в Нью-Йорку, США. Голуб
в другому раунді двічі відправляв свого опонента в нокдаун, а в третьому - після чергового падіння Муньоса, кут колумбійця прийняв рішення зупинити бій.
Для українського боксера цей поєдинок став поверненням на ринг після першої
в кар'єрі поразки в бою проти Джемонтея
Кларка в червні 2017 року.

У федерації волейболу України відбулось жеребкування півфінальної стадії національного кубку. Суперником волейболісток «Галичанки» буде луцька «Волинь».
Два матчі відбудуться на майданчику тернополянок 27-28 січня. У разі,
якщо команди обміняються перемогами, то вони проведуть так званий "золотий сет". Іншу пару в Кубку
України склали запорізька «Орбіта»
та южненський «Хімік». Матчі відбудуться у Запоріжжі.

В Тунісі відбулися змагання турніру серії Гран-Прі з дзюдо, на якому українські спортсмени здобули 4
нагороди. Медалі найвищого ґатунку
на рахунку Дарії Білодід (до 48 кг) та
Олександра Гордієнка (понад 100 кг).
Бронзові нагороди здобули наші Марина Черняк (до 48 кг) та Галина ТарасоТренери чоловічої та жіночої ва (понад 78 кг). Юна Дарина Білодід,
збірних з біатлону оголосили оста- яка минулого року сенсаційно виграла
точні списки спортсменів, які пред- Чемпіонат Європи, без проблем пробиставлятимуть Україну на Олімпійських лася до півфіналу, де довелося зійтися
Іграх 2018 - 5 чоловіків та 6 жінок. Се- з іншою українкою Марією Черняк. На
ред чоловіків за омріяне олімпійське 12 років молодша Білодід це дербі визолото змагатимуться: Дмитро Підруч- грала. Її українська суперниця не надто
ний, Артем Прима, Сергій Семенов, Во- засмутилася і в наступній сутичці змолодимир Семаков та Артем Тищенко. гла завоювати для себе бронзову меЩо ж до жінок, то тут склад був прогно- даль. Натомість, Дарина у великому фізованим: Юлія Джима, Віта та Валя Се- налі здолала румунку Олександру Поп.
меренко, Олена Підгрушна, Анастасія При цьому, як і у чотирьох попередніх
Меркушина та Ірина Варвинець.
сутичках на турнірі, зробила це достроЧлена збірної Росії з шорт-треку
ково завдяки найвищій оцінці у дзюдо
На зимовій Олімпіаді-2018, яка – іппону. Олександр Гордієнко здобув шестиразового олімпійського чемвідбудеться в південнокорейському свою четверту в кар'єрі медаль турні- піона Віктора Ана не допустили до
Пхенчхані, українські спортсмени за рів серії Гран Прі і першу золоту.
Олімпіади в південнокорейськоперше призове місце отримають 125
му Пхенчхані. Таке рішення ухвалитисяч доларів, за друге – 80 тисяч дола комісія Міжнародного олімпійськоларів і за третє – 55 тисяч доларів.
го комітету щодо допуску російських
Крім того, у цьому році вперше були
спортсменів на Олімпійські ігри. Припідвищені грошові виплати паралімчина недопуску Ана - згадка його імені
пійцям, і вони тепер отримуватимуть
у доповіді експерта WADA Річарда Матакі ж грошові винагороди за призові
кларена про застосування допінгу на
місця, як і олімпійці.
Олімпіаді в Сочі.

Господар
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ареники – страва, з якою
найчастіше асоціюють
Україну і з якою зазвичай
схильні асоціювати себе самі
українці, коли йдеться про
кулінарні традиції. Вареники
пасують до весілля чи посту, та
й просто до вечері – страва ця
універсальна. Однак подібні
страви існують у багатьох
країнах. І звичайно, кожна думає,
що ця їжа – саме її надбання.
Сьогодні пропонуємо вам
приготувати вареники країн світу
в себе вдома.

Італійські равіолі

Наш ДЕНЬ

ВАРЕНИКИ
КРАЇН СВІТУ:
приготуйте
вдома

ку начинку невеликими порціями на відстані 3-4 см одна від одної. Накрити зверху другою смужкою тіста і трохи притиснути біля кожної порції фаршу. Нарізати равіолі фігурним ножем, відступаючи від начинки приблизно 1 см. Присипати борошном і залишити на 2 хв. Посолити окріп і додати оливкову олію. Кидати равіолі в окріп і варити, поки вони не
спливуть, не довше 3 хвилин. Відкинути
на друшляк і дати стекти воді.
Для заправки розігріти на сковороді
вершкове масло і оливкову олію, додати
часник і спеції, перемішати і потім додати подрібнені петрушку і зелену цибулю.
Зняти сковороду з вогню, додати туди
равіолі, перемішати, викласти на тарілки і подавати.

Цзяо-цзи - китайські
пельмені на пару

Це - різновид пасти з начинкою всередині. Бувають різної форми – у вигляді півмісяця чи, частіше, квадрата з фігурно обрізаними краєчками. Пропонуємо
приготувати одразу з трьома видами начинки.
ПОТРІБНО: для начинки - 1 ст. ложка
яловичого фаршу, 1 ст. ложка свинячого
фаршу, 6 ст. ложок тертого адигейського
сиру, 6 ст. ложок тертої бринзи, 4 яйця, 2
ст. ложки подрібненої шинки, 50 г вершкового масла, 1 ст. ложка оливкової олії,
шпинат, петрушка, часник, мускатний горіх за смаком; для тіста - 2 скл. борошна,
1 яйце, 2 ст. л. води, щіпка солі.
ПРИГОТУВАННЯ: для тіста змішати
борошно, яйце, сіль і замісити. Потім поступово додати воду і продовжувти вимішувати тісто до однорідності й еластичності. Накрити тісто плівкою і залишити
на півгодини.
Для сирної начинки змішати по 2 ст. л.
бринзи і адигейського сиру. Додати яйце,
мускатний горіх, петрушку і перемішати. Для сирно-м'ясної начинки змішати по 2 ст. л. бринзи і адигейського сиру.
Додати яйце, мускатний горіх і шинку.
Для м'ясної начинки змішати яловичий
і свинячий фарш. Обсмажити на оливковій олії, додати туди подрібнений часник, спеції і шпинат. Зняти з вогню і додати у фарш по 2 ст. л. бринзи і адигейського сиру, яйце і перемішати.
Для приготування равіолі слід розділити тісто на дві частини і розкачати
його на смужки завширшки 8-10 см і завтовшки 2 мм. Викласти на одну смуж-
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Символ удачі й благополуччя. Новорічна святкова страва. Цзяо-цзи готують
на пару, варять або смажать. Подають з
салатом, соєвим соусом, часниковим або
гострим соусом чилі.
ПОТРІБНО: 400 г свинячого фаршу,
200 г свіжого кропу, велика ріпчаста цибулина, імбир (корінь, 5 см), 2 скл. пшеничного борошна, сіль і перець за смаком, третя частина склянки крохмалю,
холодна вода - 250 г.
ПРИГОТУВАННЯ: борошно змішати з крохмалем і просіяти в миску. Поступово вливаючи охолоджену воду, потрібно приготувати однорідне м`яке тісто, постійно помішуючи його. Борошна
або води може знадобитися трохи менше або більше. Далі слід приготувати
начинку. У свинячий фарш додати дрібно порубані зелень кропу і ріпчасту цибулю, натертий на дрібній тертці імбирний корінь. Посолити й поперчити. Від
шматка тіста слід відірвати невеликий
шматочок і розкачати в коржик качалкою. У центр кожного коржика покласти
ложку начинки. Потім акуратно підняти краю коржі вгору і скласти у вигляді
квітки, трохи защіпуючи края. Повторити процес, поки не закінчиться тісто або
фарш. Змастити чашу пароварки вершковим маслом або олією і готувати цзяоцзи приблизно чверть години. Звичайно,
можна просто відварити їх в помірно соленій воді, як і звичайні пельмені, але на
пару вони вийдуть набагато більш ніжними. Подавати страву з салатом: нашат-

кувати соломкою огірок і зелену цибулю,
збризнути овочі соком лимона і злегка
присипати чилі чи солодкою паприкою.

Тибетські момо

Грузинські хінкалі

Найбільш знана в нашій частині світу страва, подібна до вареників – національна грузинська їжа. Начинка може
бути різна - рублене чи змелене пряне м’ясо (яловичина, свинина або баранина), роблять з сиру, грибів, зелені та
спецій (кінза, цибуля, часник, петрушка,
коріандр, м’ята). Важливим елементом
приготування хінкалі є робота над формою. Згори має лишатися невеличкий
«хвостик» з тіста. Їсти хінкалі потрібно так: тримаючи за хвостик, акуратно надкусити та випити м’ясний сік, і
тільки після цього починати їсти решту. Пропонуємо смачний рецепт із сиром сулугуні.
ПОТРІБНО: для тіста - 3-3,5 скл. борошна, 1 скл. води кімнатної температури; для начинки - - 500 г сиру сулугуні,
100 г вершкового масла.
ПРИГОТУВАННЯ: в глибоку миску
просіяти борошно, зробити поглиблення і поступово влити воду, розмішуючи
рукою. Коли тісто збереться в кулю, місити його, поки стане не липким і лискучим. Покласти шар тіста назад в миску, накрити рушником і залишити на 30
хвилин. Після закінчення цього часу помісити тісто ще хвилин 5.
Для начинки сир натерти на великій
тертці, розтопити вершкове масло і перемішати з сиром, не ущільнюючи його,
щоб начинка не втратила легкості. Помісити тісто, тонко розкачати його, вирізати чашкою кола. На середину кожного кола покласти 1 ст. л. начинки, підняти краї і зібрати в центрі «гармошкою»,
формуючи хінкалі. Утворену «пипочку»
злегка витягнути, відриваючи зайве тісто. Намагайтеся зробити побільше складочок, в ідеалі повинно бути 19. Взяти
велику простору каструлю, закип'ятити
воду, посолити її і обережно опускати
хінкалі. Шумівкою помішувати, щоб хінкалі не опустилися на дно і не пристали. Коли вони спливуть і вода закипить,
витримайте 5 хвилин і виймайте шумівкою. Подавати на стіл гарячими, поки
сир всередині розплавлений.

Момо - найвідоміша тибетська страва.
Популярна в Індії. У Делі, в Гімалаях - усюди ці маленькі пиріжки з начинкою можна
знайти в кафе, ресторанах і навіть на вуличних ятках. На Тибеті і в Північній Індії
Момо зазвичай роблять з м'ясом, а в південній Індії - з овочами. Пропонуємо спробувати смачний овочевий рецепт.
ПОТРІБНО: для тіста - 2,5 чашки борошна, ¾ чашки води; для начинки - качан капусти, морква, болгарський перець, зелень - петрушка, кріп, кінза - за
бажанням, свіжий імбир, цибулина, сіль
за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: на 2,5 чашки борошна додати приблизно ¾ чашки води.
Приготувати туге тісто, як для пельменів. Накрити і дати йому півгодини полежати. Для начинки невеликий качан
капусти натерти на крупній тертці. Маленьку морквину - на дрібній. Половину великого болгарського перцю дрібно
нарізати. Можна додати петрушку, кріп,
кінзу, теж дрібно порізані. Для запаху додати трохи тертого свіжого імбиру. Невелику цибулину нарізати (її можна обсмажити у вершковому маслі зі спеціями),
все перемішати й посолити. Також можна робити момо з гарбузом, лише з капустою або зі шпинатом.
Тісто поділити на маленькі кульки (2,5 см в діаметрі), тонко розкачати
в кружечки, покласти приблизно 1 ст. л.
начинки і защипнути тісто. Овочеві момо
наповнюють особливо щільно, бо начинка в процесі приготування зменшиться в розмірі. Найкрасивіше виглядають
круглі, але момо подовженої форми легше готувати. Раніше їх пекли на гарячому вугіллі в печі, зараз використовують
пароварку, після того, як вода закипить.
Момо з капустою вариться на пароварці
близько 20 хвилин, зі шпинатом - набагато швидше, оскільки він попередньо обсмажується разом з цибулею, часником і
імбиром. Момо готові, як тільки тісто перестає бути липким. Якщо нема пароварки, можна поставити в каструлю металевий друшляк і прикрити кришкою. Подають з соусом чилі. Їсти момо - теж мистецтво. Спочатку треба відкусити маленький шматочок тіста і випити сік, потім
зачерпнути соус і з'їсти решту.
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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. Можлива 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, господарські приміщення, літня кухня, всі комунікації.
Телефон: (098) 4434294.
*****
Якісну цибулю (білу і синю)
гуртом і вроздріб. Недорого.
с. Качанівка.
Підволочиського району.
Тел.: (066) 1903745.

Вважати недійсним

Загублений атестат про повну загальну
середню освіту на ім’я Блата Артема Вадимовича ТЕ 44375436, додаток до атестата
12 АД 893160. Видані 01.06. 2013 року.

Украiнськi
жарти
.

- Що в Кремлі задумали, те в Росії однозначно стається.
- Тобто?
- У рік сім’ї розлучився Путін. У рік культури
- закрили 340 бібліотек і більше тисячі будинків культури. У рік екології на Уралі зафіксовано «екстремально високе» забруднення навколишнього середовища радіацією.
  
Нещодавно вчені дослідили: причиною підняття рівня Світового океану є не глобальне
потепління, а супутники, запущені «Роскосмосом», які систематично падають і топляться.
  
- Куме, чому Україна завжди наступає на ті ж
самі граблі?
- Тому, що уроки історії наша влада прогуляла.

Відповіді

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
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Вітаємо!

Наш ДЕНЬ
І вдячність, і вітання

Дорогу донечку, милу
сестричку

Рідним, друзям, сусідам,
усім гарним людям

Таню Тарасюк

із с. Вікнини
на Збаражчині
з 18-річчям та Днем
ангела!

Чудова дата,
вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається
І доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається
Й дорога стелиться добром!
Життя хай буде, наче свято:
Вітання, друзі і пісні!
Здоров’я, радості багато
Несуть прийдешні світлі дні!
З любов’ю – мама Галя,
брати Сергій, Анатолій,
Володимир і Назарій.

У січні у нашу родину завітали і
ювілей, і день народження. Надійшло
чимало вітань від рідних, друзів,
колишніх однокласників, сусідів,
колег. Сьогодні хочемо усім щиро
подякувати за гарні слова, сердечні
побажання. Нехай і Вас Господь
обдарує своїми ласками і щедротами!

Як добре, коли друзі з нами,
Хоча і знаємо - бува не всяк той друг,
Що поруч з нами і гарні промовля слова,
Але сьогодні без ілюзій
Ми хочем випити до дна
За найщиріших, справжніх друзів,
Які нам віддані сповна!
Які розділять біль і тугу,
Прийдуть на поміч в трудний час,
Ми ставим Вам це у заслугу
І, любі, вип’ємо за Вас!
З повагою – Марія
та Василь Шведи
із с. Вікнини Збаразького району.

nday.te.ua

Вітання

Вітаємо!

Люблячу, найдорожчу
у світі матусю

Тетяну Анатоліївну Вознюк
із с. Вікнини Збаразького району
з Днем народження
та Днем ангела!

Найкраща, найрідніша у світі,
Від щирого серця вітають Вас діти,
А з нами разом – друзі й родина,
Наша нене, - наймиліша, єдина.
Ви нас ростили, ніжно плекали,
Щастя нам, мамо, Ви закликали.
Долю гаптували вмілими руками,
Ви із нами завжди – серцем і думками.
Тож бажаєм в достатку, здоров’ї довіку,
Многії літа прожити без ліку!
Бо можна багато у світі зробити:
Перетворити зиму на літо,
Можна моря й океани здолати,
Гору найвищу штурмом узяти.
Можна пройти крізь пустелі та хащі,
Тільки без мами не можна нізащо!
Бо найдорожче стоїть за словами:
В світі усе починається з мами!
Хай легкою Вам буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!
З любов’ю – доньки Оля та Оксанка,
сини Сергій, Тимофій та Антоній.

Вітаємо!

Дорогого свата

Миколу Васильовича Гливака

Нехай буде у Вас все в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку,
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного,
Від щирого серця бажаєм усього.

із Кременця з Днем народження!

Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа!
З повагою – свати із Тернополя
Галина та Андрій.

У Тернополі встановили
три крижані рекорди

Н

Наймолодшому моржу – 9 років, найстаршому - 74

а свято Водохреща,
у Тернополі
встановили три
рекорди. У крижану воду
пірнули наймолодший і
найстарший моржі міста,
а також зафіксували
наймасовіше занурення
в ополонку серед
тернополян.
Наймолодшому моржеві Науму Жильченку 9 років. Він –
третьокласник Тернопільської
школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука. Вперше у крижану воду хлопчик занурився у 6 років. Загартовуватися його навчав старший
брат Маркіян, якому зараз 13 років. До здорового способ життя
хлопців привчив батько, який

також купається взимку.
Михайлу Тихоновичу – 74 роки. Чоловік
плаває, відколи себе пам’ятає, Переконаний,
вода – це життя, і боятись її не потрібно.
- Загартовуватися потрібно починати поступово, адже тривале перебування в крижаній воді новачкам може нашкодити, - переконаний він. – Купання у холодній воді дарує
людям молодість, здоров’я, гарний настрій і
самопочуття.
Також на Водохреще у місті зафіксували наймасовіше занурення в ополонку серед
тернополян. Разом купалися у крижаній воді
понад півтисячі тернополян.
Варто зазначити, що Книгу рекордів Тернополя започаткували у 2017 році. Сьогодні
вона налічує 14 рекордів. У міськраді переконані, в майбутньому ці результати можуть
претендувати на фіксацію у Книзі рекордів
України, а надалі, можливо, і у Гіннеса.

ГОРОСКОП

З 24 до 30 січня

ОВЕН
На початку тижня очікуються великі покупки. Зi
здоров’ям можливi проблеми,
існує ризик отримати травму.
Будьте обережні.
ТЕЛЕЦЬ
Вашi звички можуть позначитися на діловій репутації. Ви
будете активнi у сфері бізнесу i
в особистих справах.
БЛИЗНЮКИ
На вас чекає продуктивний перiод. Ви багато і з натхненням працюватимете, i
вам вдасться вирішити побутові проблеми.
РАК
Успіх в кар’єрі гарантований тим, хто займається продажами, збутом і постачанням, а також рекламою і просуванням. У сферах, де необхідно спілкуватися з людьми, ви
буде незамінними.
ЛЕВ
Попереду багато ділових поїздок. Усі конфлікти вирішуватимуться за рахунок вашого легкого характеру і вміння домовитися з опонентом. З близькими
людьми пануватиме довіра.
ДІВА
Фінансові питання не доставлять вам особливих
клопотiв. На вас чекають великі витрати. Ви буде позичати

друзям, а також витрачати на
своє навчання і сім’ю.
ТЕРЕЗИ
Коли вашi фінансові запаси
закiнчаться, витрат стане набагато менше. Існує небезпека зіткнутися з шахраєм, тож
будьте обережнi.
СКОРПІОН
Можливе
погiршення
здоров’я,
ослаблення
iмунiтету. Будьте уважні до
себе – і негараздів вдасться
уникнути.
СТРІЛЕЦЬ
Ви прагнутимете розгульного життя, не обтяжуючи
себе зануренням у роботу. А це
може зіпсувати як ділову репутацію, так і відносини з коханою людиною.
КОЗЕРІГ
Ви намагатиметеся всi
справи перекладати на плечі
інших, залишаючи собі контролюючі функції. Будьте уважні до людей, а також подбайте
про відпочинок.
ВОДОЛІЙ
Ви будете зайняті особистими справами, але негаразди
вдасться вирішити, з близькими пануватиме тепло. Бiльше
довiряйте людям.
РИБИ
Настане час, коли над вами
нависне загроза звільнення, тому не лінуйтеся. Більш
успішними в цьому плані будуть тi, хто займається власним бізнесом.

