У Тернополі молодь за власним бажанням провела добу у в’язниці.

У такий спосіб хлопці й дівчата вшанували подвиг героїв Крут та усіх полеглих за волю і незалежність України.

Діана Брязгунова з Донеччини
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Українська політика

сягнула «дна»?
Гроші українці ховають «під
матрацами». Дехто з чиновників
їх буквально закручує в скляні
банки. А де люди тримають золоті
злитки? Не про багатіїв мова. А про
звичайних українців, які, зокрема,
живуть на мінімальні пенсії та
зарплати. Таких в країні багато.
Запитання викликає іронію?
Яке золото? Декому на хліб не
вистачає. Все правильно.
Народу це відомо.
А ось його «слуги»
стор.
такі перли видають…
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Магнітні бурі
в лютому
За прогнозами метеорологів, у цьому місяці буде кілька потужних магнітних бур. Перше магнітне збурення ви відчуєте 5 лютого. Цього дня
метеозалежні люди можуть очікувати
різке погіршення самопочуття, а та-

кож виникнення проблем із серцем та
судинами.
Другий спалах очікується 7 лютого. Хоча ця магнітна буря буде відчутно
слабшою за першу, люди з хронічними
захворюваннями, а також літні люди повинні бути уважними до свого здоров’я.
10 лютого день найпотужніших
магнітних бур. Безсоння і гострий головний біль переслідуватимуть протягом дня.

Погода в Тернополі
й області

31 січня - хмарно з проясненням, без
опадів, вночі 0-1, вдень 0-2 градуси тепла.
Схід сонця - 7.48, захід - 17.13. Повний місяць.
1 лютого - хмарно, без опадів, вночі 0-1
градус морозу, вдень 3-6 градусів тепла.
Схід сонця - 7.47, захід - 17.15.
2 лютого - хмарно, можливий дощ, вночі 1-2, вдень 3-4 градуси тепла. Схід сонця
- 7.45, захід - 17.16.
3 лютого - хмарно, сніг, мокрий сніг,
вночі 0-1, вдень 0-1 градус тепла. Схід сонця - 7.44, захід - 17.18
4 лютого - хмарно, сніг, вночі 2-3, вдень
1-3 градуси морозу. Схід сонця - 7.42, захід
- 17.20.
5 лютого - хмарно, сніг, вночі 5-7, вдень
4-8 градусів морозу. Схід сонця - 7.41, захід
- 17.21.
6 лютого - хмарно, без опадів, вночі
8-9, вдень 4-10 градусів морозу. Схід сонця - 7.39, захід - 17.23.

Афіша

Метеозалежним людям також варто уникати стресів та перенапруження з 15 по 17 лютого. Фахівці стверджують, що після 17 лютого магнітних
бур не буде.
Нагадаємо, щоб вберегти себе
від неприємних наслідків магнітних
бур, потрібно збалансовано харчуватись, уникати стресів, частіше бувати на свіжому повітрі та позитивно
мислити.

Тернопільський академічний
драматичний театр імені Т. Шевченка
1 лютого – музична комедія «Наталка
Полтавка».
3 лютого – музична комедія «Фараони».
4 лютого – музична комедія «Летюча
миша».
Поч. о 19.00.
Для дітей
4 лютого – казка «По щучому велінню».
Поч. о 13.00.
Тернопільська обласна філармонія
4 лютого - концерт академічного симфонічного оркестру та солістів Тернопільської
обласної філармонії «Віденський вечір».
Диригент – заслужений діяч мистецтв
України Мирослав Кріль.
Поч. о 17.00.
Тернопільський академічний обласний
театр актора і ляльки
4 лютого – казка-комедія «Небелиці про
Курочку рябу».
Поч о 12.00, 14.30.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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На Тернопільщині з робочим візитом

побував Володимир Гройсман
Прем’єр-міністр відкрив
новостворений ЦНАП у
Теребовлянському районі та
вручив університетській
лікарні сертифікат на
сучасне обладнання для
порятунку хворих із
серцевими патологіями

Р

еформа децентра
лізації дає свої
результати. Основна
мета її впровадження
– забезпечити
самодостатність
об’єднаних громад.
Про це наголосив
прем’єрміністр України
Володимир Гройсман під
час урочистого відкриття
Центру надання
адміністративних
послуг, що відбулося 26
січня у Золотниківській
об’єднаній
територіальній громаді
Теребовлянського
району.
- Якщо раніше ця громада мала можливість освоїти 4 мільйони гривень, то зараз вона розпоряджається 47
мільйонами гривень. Зріс бюджет, відповідно, збільшилися
й можливості. Сьогодні ми відкриваємо Центр надання адміністративних послуг, у якому люди зможуть без зайвого клопоту вирішити питання
з отриманням документів, починаючи від свідоцтв про народження, закінчуючи оформленням різних довідок. Не так
давно для цього людям необхідно було їхати у район, вистоювати у довгих чергах. А
тепер ми маємо якісно новий
рівень, який дозволить економити час та зусилля для місце-

вих жителів, - зазначив Володимир Гройсман.
ЦНАП у Золотниківській
об’єднаній
територіальній
громаді створили за фінансової підтримки програми
«U-LEAD з Європою», що реалізується Шведським агентством міжнародного розвитку
(Sida). Розташований у приміщенні адміністративного будинку Золотниківської сільської ради. Орієнтовна вартість проекту – близько 1,4
мільйони гривень, з яких майже 600 тисяч – кошти місцевого бюджету.
Центр поділений на декілька зон: очікування, прийому
громадян, бек-офіс (закрита
зона), кімнату для персоналу.
Крім того, облаштований пандусом, туалетом для осіб з обмеженими можливостями та
куточком для дітей.
Прем’єр-міністр наголосив,
що в області та в громаді, зокрема, ведеться правильна ро-

Підприємці без доходів:
що із сплатою єдиного внеску?

Тернопільська ОДПІ доводить до відома фізичних осіб
- підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування: єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
У зв’язку із змінами, які відбулися у нарахуванні єдиного
внеску в 2017 році, платники,
незалежно, чи здійснювали діяльність, повинні не пізніше 9
лютого подати звіт і сплатити

єдиний внесок.
Торік місячний мінімальний
розмір страхового внеску становив 704 гривні, а мінімальний
річний розмір страхового внеску - 8448 гривень.
Тобто, підприємцям-загальносистемникам
необхідно
сплатити 8448 гривень єдиного внеску за минулий рік. Несплачена сума стане податковим боргом і відбудеться нарахування 20 відсотків штрафної
санкції.
Детальну консультацію з
цього питання можна отримати
у Центрах обслуговування платників.

бота, спрямована на покращення різних сфер життя суспільства.
- Хочу віддати належне голові громади, який взяв на
себе величезну відповідальність. Дякую й міжнародним
партнерам за підтримку реформи децентралізації у нашій країні. Я переконаний, що
лише за якісного самоврядування ми зможемо змінити на
краще життя кожного українця. Завдяки спільній наполегливій праці ми досягнемо
найвищих результатів, - підсумував Володимир Гройсман.
Перебуваючи у робочій
поїздці на Тернопільщині,
прем’єр-міністр України також оглянув виробничі потужності тернопільського молокозаводу «Молокія», побував у нещодавно відкритому
центрі політравми на базі університетської лікарні та оглянув кардіоцентр, який перебуває на завершальному ета-

пі реконструкції. Володимир
Гройсман вручив сертифікат
на сучасний ангіограф, за допомогою якого буде можливість надавати якісні медичні
послуги пацієнтам із серцевосудинними захворюваннями.
Ангіограф придбали за кошти
державного та обласного бюджетів.
Як розповів головний лікар медзакладу Василь Бліхар,
вартість такого обладнання
– близько 22,5 мільйона гривень. Ангіограф необхідний
для створення інтервенційного кардіологічного центру з
палатами інтенсивної терапії,
який передбачений проектом
Кабміну.
У Тернопільській університетській лікарні уже працює
один ангіограф. Заклад отримав його на умовах державноприватного партнерства. Обладнання застосовують для
досліджень і втручань на судинах серця, кінцівок, внутріш-

ніх органів, шиї та головного мозку, імплантації кардіостимуляторів і в інших галузях
медицини.
Новий ангіограф – надсучасний, кажуть медики. Він
рятуватиме життя пацієнтам
з гострими коронарними синдромами, інфарктом міокарду
та іншими загрозливими для
життя кардіологічними патологіями.
- Раніше такий ангіограф
мали Львів, Івано-Франківськ,
Луцьк, - розповів Василь Бліхар. – Тепер мешканців нашої
області ми не будемо відправляти до сусідів, а зможемо надавати допомогу тут. Потреба
є велика. Маємо до тисячі пацієнтів у рік із гострими кардіологічними станами. Щодо
хронічних процесів – в області сьогодні близько 25 тисяч
хворих потребують додаткового обстеження і прийняття
рішення про радикальне лікування.

Діти мають шанс виграти сім тисяч

Ю

ні таланти з Тернопільщини
мають можливість
позмагатися за звання у
Всеукраїнській премії «Дитина року».
Започаткована вона у 2009 році.

Цьогоріч відбудеться ювілейна – 10-а премія. Учасниками конкурсу можуть стати діти
віком від 4 до 13 років включно.
Переможців обиратимуть у номінаціях:
найрозумніша дитина, найспортивніша дитина, найтворча дитина, найдивовижніша дитина, найгероїчніша дитина.
Розмір грошових премій на 2018 рік оргкомітет затвердив незалежно від номінацій:1
місце – 7000 гривень, 2 місце – 5000 гривень;,

3 місце – 3000 гривень.
Реєстрація для участі у конкурсі триватиме до 15 березня. Анкету для подачі можна скачати на сайті http://www.divo-dutuna.
com. Її потрібно заповнити та надіслати із підписом батьків або уповноваженої особи за
адресою: 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5-Б, оф. 712.
До документів потрібно додати копію свідоцтва про народження, а також матеріали, які свідчать про досягнення конкурсанта
– фото-, відеоматеріали, копії дипломів, грамот, свідоцтв та статей. Після ретельної оцінки експертне журі нагородить трьох фіналістів з кожної номінації, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Пам’ять
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«Тут холодно і треба
сидіти в підвалі»
У Тернополі молодь за власним бажанням провела добу у в’язниці. У такий спосіб хлопці
й дівчата вшанували подвиг героїв Крут та усіх полеглих за волю і незалежність України.

У

же 15ий рік поспіль
тернопільський
осередок Спілки
української молоді
влаштовує акцію «Доба».
Цьогоріч її учасники з усієї
України знову провели
добу в колишньому
слідчому ізоляторі КДБ,
що на вулиці Коперника
у Тернопо"лі. Тепер тут
розташований музей
політв’язнів.

Колись сюди звозили неугодних радянській владі українців.
У тісних камерах, розповідають
співробітники музею, сиділо по
50-60 чоловік. Учасники акції
добровільно перебувають в одній
із 28 камер колишньої катівні. У
тернопільських казематах цьо-

го разу ув’язнили себе на добу 30
юнаків та дівчат.
Молоді люди 24 години жили
за тюремним розкладом. Це мізерне харчування та коротка про-

гулянка заґратованим подвір’ям.
На час акції вони відмовилися від
усіх благ цивілізації. Не користувалися мобільними телефонами,
інтернетом. Зустрічалися з істо-

риками, учасниками боротьби за
незалежність, вчилися облаштовувати криївки.
Серед учасників «Доби» цього року були й школярі. 9-річний

«Допоки ми пам’ятатимемо наших героїв,

Славко Пушкар долучився до акції вперше.
- Тут трохи холодно і треба
сидіти в спальнику, в підвалі. І
нам дають незвичну їжу, хліб, чай
без цукру. Ще я тут дізнаюся багато нового, – поділився він своїми
враженнями.
Перебування у камерах НКВС
дає можливість молоді краще
зрозуміти, до яких тортур були
готові борці з радянським режимом, кажуть організатори
«Доби». Голова Тернопільського
осередку Спільки української
молоді Леся Голик уже 9 разів
добровільно провела 24 години в
колишній тюрмі.
- Востаннє брала участь два
роки тому, - розповіла вона. - Тоді
я відчувала потребу бути саме
всередині, мати час на науки та
роздуми. Ця акція мусить тривати ще багато років, бо це виклик,
переживання, можливість подумати.

вони житимуть посеред нас»
Музиканти виконували патріотичні композиції, щоб вшанувати загиблих у нерівному
бою українських героїв. Це символічно, що акція відбулася на
вокзалі, адже саме на залізничній платформі невеличкої станції Крути на Чернігівщині відбувся знаковий бій української
історії. 100 років тому - 29 січня 1918 року - близько чотирьох
сотень українських студентів
та гімназистів дали відсіч більшовицьким загарбницьким ордам Муравйова, що саме рушили на Київ. Хлопці були озброєні шістьома кулеметами та однією гарматою. Росіяни вдесятеро переважали їх, мали бронепотяг та артилерію. Майже всі
українські воїни полягли у нерівному бою, проте зупинили
наступ ворога на столицю України. Сьогодні цих молодих героїв називають першими кіборгами. Загибель студентського куреня під Крутами увійшла в історію України як символ патріотизму й жертовності в боротьбі за незалежність.
Військовий оркестр тернопільських артилеристів, в рамках проведення Всеукраїнської

У Тернополі військовий оркестр вшанував
подвиг Крут на залізничному вокзалі

акції з відзначення 100-річчя битви під Крутами зіграв на
тернопільському залізничному
вокзалі гімн України, молитву
«Боже великий єдиний» та композицію «Крути», спеціально
написану до цього заходу.
- Сьогодні хочемо вшанувати пам’ять хлопців, які виступили проти російського агресора,
- каже начальник оркестру, військовий диригент Тарас Когут.

– Ще 100 років тому вони зрозуміли, хто наш справжній ворог
і намагалися здобути соборну і
незалежну Україну.
Символічно оркестр виступав у той час, коли через станцію Тернопіль курсують поїзди, які їдуть у Росію та повертаються звідти. Хоч самі музиканти кажуть, обирали такий час,
щоб на вокзалі було якнайбільше людей і кожен із них міг про-

йнятися цією сумною і важливою історичною датою і віддати
часточку шани і пам’яті юним
героям, які загинули за Україну.
- Доки ми будемо пам’ятати
наших героїв, доти вони житимуть посеред нас, - додає Тарас Когут. – Кожен з цих хлопців мав батьків, коханих, однак
вони віддали найдорожче – своє
життя заради усіх нас. Якби цих
триста хлопців не вийшли під

Крути, не знати, якби склалася
історія України…
І справді, щоб послухати оркестр, зібралося кілька десятків людей. Вони зізнавалися: патріотична музика бере за душу,
а цінність і важливість таких історичних подій як бій під Крутами особливо пізнається сьогодні, коли в Україні триває війна
на Сході.
До слова, для військового оркестру тернопільських артилеристів незвичні локації – звичне явище. Музиканти виступали і в соляній шахті на глибині 300 метрів, де встановили рекорд України, в аеропорту Івано-Франківська вшановували пам’ять захисників Донецького аеропорту, чотири рази
їздили на місяцьпівтора у зону
АТО з виступами.

Юлія
ТОМЧИШИН.
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Віктор Овчарук: «Щоб країна була здоровою,
потрібно вакцинувати не менше
90 відсотків населення»

Широкий резонанс у суспільстві викликав спалах кору в Україні, який не вщухає з минулого
літа. За останніми даними Центру громадського здоров’я МОЗ
України, упродовж перших трьох
тижнів 2018 року на кір захворіли 2084 людей, із них — 1375
дітей і 709 дорослих. Виконувач обов'язків міністра охорони
здоров'я Уляна Супрун зазначила:
причина - катастрофічно низький рівень охоплення вакцина-

Г

роші українці ховають
«під матрацами».
Дехто з чиновників
їх буквально закручує в
скляні банки. А де люди
тримають золоті злитки?
Не про багатіїв мова. А
про звичайних українців,
які, зокрема, живуть
на мінімальні пенсії та
зарплати. Таких в країні
багато.
Запитання викликає
іронію? Яке золото? Декому
на хліб не вистачає. Все
правильно. Народу це
відомо. А ось його «слуги»
такі перли видають…

Одкровенням про золоті злитки, які має кожен українець, здивувала суспільство підозрювана
у незаконному збагаченні голова
Державної аудиторської служби
Людмила Гаврилова. Їх у чиновниці й знайшли. Вона пояснила:
«Золоті злитки, які в мене є, має
сьогодні кожен громадянин. Це подарунки».
Подібні «подарунки» і «чесно» зароблені шалені статки дають змогу українському чиновництву і політикам купатися в розкошах, не перейматися підвищенням вартості продуктів, пального, газу… А ось пересічних українців це лякає. Бо ціни в Україні зрівнялись з європейськими і продовжуватимуть рости. Гендиректор
Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко з цього приводу
наголосив: «За багатьма позиціями вже досягнуто паритету з євроцінами». Українці платять за
їжу значно більшу частину своїх доходів, порівняно з жителями
інших країн Європи. Українська
сім’я зараз витрачає на харчування 57 відсотків місячного доходу,
білоруська - 38 відсотків, а середньоєвропейська - всього 14-18.
Експерти переконані: українські
ціни, порівняно з зарплатами, завищені.
І газ для населення подорожчає, каже президент. Петро По-

цією населення в останні роки, у
2016 році він знизився до менш
ніж 50%. Наприклад, на початок
минулого року вакциною проти
поліомієліту, було охоплено лише
47% дітей, АКДП (кашлюк, дифтерія, правець) – 47,5%, проти гепатиту В – 51%, і лише щеплення вакциною КПК (кір, паротит,
краснуха) на фоні підвищення захворюваності сягнуло 88%.
Несильно вирізняється ситуація із щепленням і в нашій області.

«Антивакцинальний спротив
почався 10 років тому, і його наслідки для здоров’я громадян, а
відтак національної безпеки ми
вже відчули», - вважає голова облради Віктор Овчарук. Очільник
області побував у комунальній
установі Тернопільської обласної
ради «База спеціального медичного постачання», де ознайомився із забезпеченням вакцинами,
умовами їх зберігання.
Відомо, що якість вакцини, а
отже її функціональність, насамперед, залежить від умов зберігання. Потрібні холодильні установки, безперебійне електропостачання. «Упродовж багатьох років у нас була серйозна проблема – застарілі холодильники, ненадійна електропроводка, відсутність резервного джерела струму», - каже директор «Бази спеціального медичного постачан-

ня» Андрій Зот. Ситуація змінилася, коли обласна рада нинішньої каденції виділила кошти у
сумі 254,1тисяч гривень, внаслідок чого в установі повністю замінили проводку, закупили генератор та необхідне холодильне обладнання.
«Можу запевнити краян, - підкреслює голова обласної ради Віктор Овчарук, - область стовідсотково забезпечена різними вакцинами, і закуплені вони державним коштом, тобто для громадян
- безкоштовні. Ніхто не має права
відмовляти людей від щеплення,
мотивуючи відсутністю вакцин
чи їх поганою якістю. Вважаю такі
дії безвідповідальними, навіть
злочинними. Адже альтернативного лікування багатьох важких
інфекційних недуг просто немає.
Наразі в країні сформувалася чимала кількість людей, котрі сво-

Українська політика

сягнула «дна»?

рошенко розраховує на розмороження програми співпраці України з МВФ і, відповідно, на отримання чергового кредиту протягом наступних двох місяців. У
інтерв’ю «Bloomberg TV» в швейцарському Давосі президент сказав, що Україна вже «виконала
80 відсотків» своїх зобов’язань за
програмою з МВФ. Крім питання
про створення Антикорупційного
суду, Фонд вимагає від Києва підвищити ціни на газ для населення. На цей крок Кабмін поки не
наважився. Недавно прем’єр Володимир Гройсман і міністр енергетики Ігор Насалик заперечували
таку можливість. Але Порошенко заявив зворотнє: «Я знаю, що
уряд готовий врегулювати ціни
на газ».
Ціни на медикаменти - постійний головний біль українців.
На жаль, лікуватися стане ще дорожче. Торік ліки в Україні подорожчали на 20 відсотків. Ріст цін
очікується і цьогоріч. Через валютні стрибки. В середньому, медикаменти зростуть у вартості
на 20-25 відсотків, зазначив гендиректор КП «Фармація» Руслан
Світлий. Підвищення відбудеться уже в лютому, бо постачальники завозять нові партії товарів за
вищим курсом валюти. І якщо місяць тому вони закладали курс
28 гривень за долар, то тепер - 30
гривень.

За повідомленням телеканалу «24», в лютому очікується зростання цін не менше, ніж на 10-12
відсотків, на жарознижувальні, знеболювальні, протипростудні, кардіологічні препарати і
перев’язувальні матеріали.
До слова, експерти Аптечної
професійної асоціації підрахували: торік українці витратили тільки на таблетки понад 42 мільярди
гривень. Й додали: зараз найдорожчі ліки - у Західній Україні.
І щоб життя українцям зовсім
не здавалося солодким - зросте в
ціні цукор. Мінагрополітики запропонувало збільшити вартість
продукту майже на 20 відсотків.
Чи буде щось дешевшати? Про
таке не чутно.
Поки пересічні українці гадатимуть, як виживати або куди податися на заробітки, коаліціянти в Раді не проти відкрити собі
дорогу до незаконного збагачення. Нардепи Владислав Данілін
та Олександр Кірш з «Народного
фронту» і Геннадій Чекіта та Андрій Шинькович з «БПП» зареєстрували законопроект №7499,
яким хочуть «вбити» кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення. Тобто, пропонують звільнити чиновників від відповідальності за набуття або передачу іншим особам
статків, походження яких вони не
можуть пояснити. Крім того, зако-

нопроект легалізує приховування
корупційного майна чиновників
через оформлення його на третіх
осіб.
У Центрі протидії корупції нагадують: кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це
- одна з вимог ЄС щодо «безвізу»
і зобов’язання країни перед МВФ,
закріплене меморандумом. Та на
думку депутатів від правлячої коаліції, стаття 368-2 ККУ «Незаконне збагачення» не відповідає вимогам Конституції України. А грабувати державу - це законно і конституційно?
І про коаліцію та Антикорупційний суд. Влада немає найменшого бажання створювати неконтрольований суд, тим паче на
умовах Заходу. Бо це несе загрозу
існуванню правлячих кіл. «Українська правда» наводить слова окремих нардепів з коаліції,
прізвищ яких не вказує. «Якийсь
му*ак з-за бугра приїде і буде розказувати нам, як тут жити і будувати свою країну? Вони зроблять
свій ручний суд і це все - кінець»,
- обурився один із впливових депутатів «БПП». А нардеп з фракції
«Народного фронту» додав: «Захід хоче поставити нас уже під повне зовнішнє управління. Вони
там думають, що натиснуть на
Порошенка, а він змусить нас усе
прийняти. Але так не буде». Проте
просити кредити у «му*аків з-за
бугра», кажучи мовою так званої
вітчизняної «еліти», «не впадло».
Що до цього
додати? Хіба те,
що українська політика, здається,
сягнула «дна»…

Ольга ЧОРНА.

го часу не були вакциновані. Вони
і створюють середовище, яке дає
спалах небезпечних інфекцій. А
це, у свою чергу, несе серйозні ризики. Щеплення від інфекційних
хвороб працюють на випередження, відтак, поки хвороба не
підкралася впритул, деяким батькам здавалося, що вакцинація – не
є життєвою необхідністю, а лише
зайвим втручанням в організм
дитини. Нині, коли від кору отримують важкі наслідки, а то й вмирають люди (не менш страшною
є загроза дифтерії), ставлення
до вакцинації має різко змінитися і досягти рівня десятилітньої
давності - охоплення щепленням
проти інфекційних захворювань у
цільових групах повинно сягнути
хоча б 90-95%, як це було раніше.
Це не що інше як загальноєвропейська практика. Іншого шляху
до здорової нації просто не існує».

Важливо для
тих, хто подає
звітність

У

Тернопільській
ОДПІ рекомен
дують при
подані податкової
звітності особисто
платниками податків
або уповноваженими
на це особами, для
пред’явлення у Центрі
обслуговування
платників, у разі
необхідності, мати із
собою документи, що
посвідчують особу
та надають право
представляти інтереси
платника податків.

Згідно з Податковим кодексом, податкова декларація подається особисто платником податків або уповноваженою на це особою. Відповідно до чинного законодавства, уповноваженою особою юридичної особи, яка
має право підпису чи подання податкової звітності, є
особа, визначена установчими документами юридичної
особи, або особа, тимчасово призначена на виконання
таких функцій відповідними
організаційно-розпорядчими
документами підприємства.
Уповноваженою особою фізичної особи-підприємця, яка
має право підписувати та подавати податкову звітність є
фізична особа, яка має нотаріально посвідчене доручення щодо представлення інтересів платника податків
в контролюючих органах та
здійснення відповідних правочинів.
Консультації 
у Центрі обслуговування
платників і за
телефоном: 434610.

Актуально
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Підконтрольна безконтрольність
Що НЕ так

у файному місті

Достеменно не знаю, чи
правда це, а чи вигадка. Якось
один знайомий розповів, як
на українських тютюнових
фабриках фальшують сигарети
всесвітньовідомих брендів.

Н

а кожному такому
підприємстві
постійно діє
контроль якості. Його
здійснюють офіційні
представники іноземних
компаній. Вони
відповідають і за якість
тютюну, і за вміст у
сировині різноманітних
добавок та інгредієнтів,
і за дотримання
технології виробничого
процесу. Але ж чому
тоді «Bond», «LM» чи
«Vinston» українського
виробництва так
відрізняються від своїх
зарубіжних аналогів,
причому – у гірший бік?

ють низькопробні домішки.
З цього «місива» виробляють
«надлишкові» сигарети, які ще
до ранку вивозять з підприємства і за готівку збувають сумнівним оптовим клієнтам. Підробити акцизні марки чи якісь
інші «розпізнавальні знаки»
- для наших «кулібіних» також не проблема. А потім державні органи констатують, що
український ринок завалений
фальсифікатом – несправжніми ліками, спиртними напоями, сигаретами і т. д.
Насправді тіньовий процес значно складніший, проте
навіть з цієї розповіді можна
зрозуміти, скільки мільярдів
гривень «вертиться» у такому
«бізнесі» і чому його при сучасСправа в тому, що контро- ному рівні боротьби з корупцілери, як службовці, працюють єю в Україні ніхто не збираєтьлише в одну зміну – напри- ся прикривати.
клад, з 9 години ранку до 18
Ще раз наголошу: не знаю,
години вечора. Після закінчен- чи вірити почутому, чи це –
ня робочого дня вони, як і ре- просто нісенітниця. Проте, згашта адмінпрацівників, займа- дав цю розповідь, начитавються своїми справами. Саме шись новин про «тотальну»
тоді на фабриці й розпочина- боротьбу міської влади з недоються справжні дива. У ємкос- бросовісними водіями терноті з уже перевіреною сирови- пільських маршруток. Мовляв,
ною якимось чином потрапля- якщо не всі, то, принаймні, пе-

реважна більшість перевізників – хапуги і корупціонери. Договорів не дотримуються, «валідаторних» квитків за проїзд не видають, тільки й того,
що набивають «баблом» власні кишені. Та, як стверджують
у міськраді, цьому беззаконню
незабаром настане край. Уже й
контролерів на маршрути підсаджують, для фіксації корисливих злочинів залучили правоохоронні органи, є перші результати.
Напевно, не варто наголошувати на тому, що на сучасному етапі боротьба з корупцією
в Україні більше нагадує спортивну риболовлю на телеканалі «Трофей» - спіймав, зважив,
відпустив. Тому й виникають
певні сумніви, що від рішучопопулістських заходів місцевої влади транспортне обслуговування тернополян значно
покращиться. Швидше, когось
із впійманих на гарячому порушників призначать «стрілочниками» і звільнять з роботи, когось з перевізників (не
без допомоги конкурентів) позбавлять ліцензії, але з багатьма знову домовляться – чи на

гербовому папері, чи у конверті без марки. А тернополяни і
надалі платитимуть, щоб їхати
з квитком чи без квитка, бо, за
великим рахунком, для них це
- байдуже. Головне - добратися
до місця призначення.
Платні, безплатні і пільгові
«картки тернополянина», валідатори, зведений загін всіляких контролерів, водії–касири,
котрі передусім повинні стежити за дорогою, а не за тими,
хто жбурляє гривні на капот
маршрутки… Ще два-три десятиліття тому левову частку
цієї роботи виконували пункти продажу квитків на зупинках та компостери у салонах
громадського транспорту. І облік був, і водіям не доводилося однією рукою кермувати, а
іншою - давати здачу та складати зім’яті купюри. Та, схоже,
усе це в минулому, бо ж тепер,
щоб вилучити у водія кілька
неналежно облікованих гривень, потрібно потратити тисячі на оплату тим, хто їх має
вилучати.
Уже після 23 січня, коли за
повідомленнями ЗМІ у громадському транспорті почав дія-

Ціни на проїзд, як у столиці

О

станнім часом
вартість проїзду
у громадського
транспорту стала однією
з найактуальніших тем
нашого міста. Особливо
на фоні загального
зубожіння українців,
адже підвищення
тарифів здатне суттєво
вплинути на сімейний
бюджет тернополян.

Тернопільський
ДемАльянс вже традиційно провів моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті
усіх обласних центрів України
і оприлюднив ці результати на
своїй сторінці у фейсбуці.
Вдалося з’ясувати, що найдешевшим проїздом в наземному електротранспорті можуть скористатись мешканці Дніпра, де вартість квитка становить всього 1,5 грн.,

Найдешевші квитки на тролейбуси
у Дніпрі, найдорожчі у Києві
тоді як найвищу ціну за проїзд - 4 гривні доведеться
сплатити у Києві, йдеться у
дописі. Таку ж ціну в електротранспорті Тернополя, якщо
ви не маєте проїзного квитка чи картки тернополянина. У Львові вартість проїзду – 3 гривні, у Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях – 2 гривні, у Хмельницькому – 2,5 гривні. Зауважимо, згідно з останніми даними Держкомстату, середня заробітна плата за січень-листопад 2017
р. на Тернопільщині склала
5437 грн., що вже традиційно є найнижчим показником
в Україні. Аналогічний показник у Дніпропетровській об-

ласті - 6820 грн., а для Києва - 10870 грн., а тепер порівняйте це з вартістю проїзду.
У Луганській та Донецькій
областях вартість проїзду
електротранспортом вартує
2 та 3 гривні відповідно (дані
взяті для Сєвєродонецька та
Краматорська).
Вартість проїзду у маршрутках коливається від 3 грн
у Сєвєродонецьку до 8 грн.
в окремих маршрутках Києва. Найбільш сприятливі для
мешканців міст тарифи в
Ужгороді, Івано-Франківську,
Чернівцях, Хмельницьку, Вінниці, Черкасах та Сумах – 4
гривні. У Тернополі, Львові,
Житомирі, Полтаві та Запоріжжі доведеться викласти за

поїздку маршруткою 5 грн.
Попри встановлені тарифи, на проїзді у громадському
транспорті можна економити.
Кожне місто пропонує це робити по-різному. Наприклад, в
електротранспорті Житомира
при оплаті за проїзд карткою
VISA з безконтактною технологією пасажир отримає кожну другу поїздку безкоштовно. У багатьох містах є можливість скористатись е-квитком,
який дасть можливість здійснити поїздку за зниженим тарифом.
У Тернополі при оплаті
електронним квитком чи скориставшись «Карткою тернополянина» можна зекономити 1 гривню на кожній поїздці.
Вартість електронного квитка
становить 20 гривень, тоді як
виготовлення «Картки тернополянина» вартує 57 гривень.

ти «народний контроль», довелося їхати в одній з маршруток. Дав водієві десять гривень. Він глипнув на мене, приклав до валідатора свою картку і віддав мені здачу та квиток. На наступній зупинці знову почали заходити люди. Водій, як екстрасенс, зиркав на
них, кілька разів повторив маніпуляції з карткою і квитком,
а на п’ятірки, підкинуті до нього деякими іншими пасажирами, не звернув жодної уваги,
ніби й не помітив. Маршрутка
рушила з місця…
- Невже не бояться анонсованого контролю? – подумки здивувався я, але відразу ж зрозумів, що справа не у
«хоробрості» водія, а у тому,
що годинник показував половину восьмої ранку. Який такий у цій порі може бути «шухер»? Адже контролери, ймовірно, мають чіткий розпорядок робочого дня і починається він явно не тоді, коли транспорт виходить на маршрут. Та
й, очевидно, закінчується він
не пізно увечері. Іншими словами, ситуація з дисциплінізацією тернопільських перевізників дуже нагадує розповідь
про афери на тютюнових фабриках. Щоправда, повторюся:
вірити цьому, чи ні – особиста справа кожного. Натомість,
ніхто, навіть державні органи,
не заперечують, що фальсифіковані цигарки, горілку, ліки,
продукти і товари у нас продають. Причому, за такими ж цінами, як і справжні, чи то пак
– якісні.
Тож цікавить, коли від констатації наших невеселих реалій влада (і не тільки місцева)
захоче перейти до усунення
недоліків? І чи взагалі захоче.
Юрко СНІГУР.

Водій на 15-20 тисяч:
нема охочих?

У

тролейбусному
депо Тернополя
скаржаться, що не
можуть знайти водіїв

Про нестачу кадрів повідомив
директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх.
Він розповів, що сьогодні на
підприємстві є близько 30 вакансій водіїв тролейбусів. Не вистачає
і кондукторів.
При цьому, кажуть на підприємстві, водії тролейбусів у Тернополі отримують щомісяця заробітну плату від 15 тисяч до 20 тисяч
гривень. У кондукторів зарплата
становить 6-7 тисяч.
- Вираховуючи податки, "чистими" на руки водії тролейбусів
отримують орієнтовно від 12 до
16 тисяч гривень, кондуктори близько 5 тисяч, - розповів Андрій
Мастюх.
У комунальному підприємстві
ситуацію пов’язують із закордонним заробітчанством. Зокрема,
українці тепер часто влаштовуються на роботу водіями громадського транспорту в Польщі.
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Світлій пам’яті професора
Богдана Лановика
На початку 1990-х років відомий вчений
заснував одну з перших кафедр українознавства
не тільки в Тернополі, але й в Україні

23

грудня минув
рік, як відійшов
у вічність
відомий науковець,
громадський діяч,
професор, кандидат
історичних наук,
заслужений працівник
народної освіти України
Богдан Дмитрович
Лановик.

У науково-педагогічних колах України це ім’я добре відоме. Одну з перших у державі кафедр українознавства він заснував у Тернопільському національному економічному університеті (тоді – Тернопільському
інституті народного господарства), де розпочав працювати із
1966 року.
Життєвий і творчий шлях
ученого багато в чому подібний
до біографії істориків його покоління: школа, університет, аспірантура, науково-педагогічна та
громадська діяльність. Заповзятість і наполегливість при вродженому аналітичному складі
розуму уможливили швидко подолати шлях від викладача до
професора, завідувача кафедри.
Зі здобуттям Україною незалежності, початком розбудови
ринкової економіки університет
вступив у нову фазу розвитку.
Передова, критично мисляча
частина викладачів і студентів,
дедалі більше усвідомлюючи
абсурдність і приреченість тоталітарної системи, все частіше
звертала погляди до національних глибин: історії, культури,
мови, ставала активним поборником національно-державного
відродження України.
Появі гуманітарної кафедри
передували ініціативні кроки
ректора. 9 грудня 1988 року то-

дішній керівник інституту професор Олександр Устенко, йдучи
назустріч побажанням колективу, видав наказ «Про вивчення
української мови». З 1 вересня
1990 року викладання всіх дисциплін для студентів мало здійснюватися тільки українською.
Завдяки своїй ерудиції, організаторським здібностям і досвіду Богдан Лановик швидко зумів стати лідером українознавчої кафедри вишу, трансформувавши її у багатопрофільний осередок теорії, методології, історії і практики історичної науки, української мови та
національно-патріотичного виховання молоді. На кафедрі розпочалася активна робота щодо
підготовки нових навчальних
курсів: «Історія України», «Українське ділове мовлення». Одночасно сформувався центр українознавства, який працював у
двох напрямах – історії Галичини та етнографії й народознавства України. Складниками його
стали Музей історії народного
господарства і краю та кабінет
української мови.
Богдан Дмитрович очолив
авторські колективи з підготовки і видання нового покоління
університетських підручників з
історії України, економічної історії. За його редакцією підготували перший навчальний посібник «Історія України» для студентів економічних та технічних вишів.
Навчально-методичні посібники були розповсюджені Міністерством освіти України серед інших навчальних закладів,
регулярно проводили семінари
для викладачів. На базі кафедри
створили осередок республіканської асоціації українознавців.
Все це сприяло зростанню

наукового потенціалу кафедри.
Згідно з наказом Міністерства
освіти України від 1992 року,
відкрили аспірантуру з історії
України. Одночасно започаткували студії з української еміграції, депортацій українців. У 1994
році Богдан Лановик став переможцем конкурсу Фонду Сороса (Нью-Йорк) за програмою
«Трансформація гуманітарної
освіти України».
Варто відзначити, що підготовка фахівців з економіки потребувала й ґрунтовних
історико-економічних знань.
Попри те, що економічна історія як наука вивчалася із середини ХІХ століття, потреба викладання економічної історії України залишалася надзвичайно гострою. У навчальному посібнику
за загальною редакцією Богдана
Лановика «Україна і світ: історія
господарства від первісної доби
і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства» (1994 рік) економічну історію України відокремлено від
російської, узагальнено досвід
господарського розвитку українства. Цей посібник, а згодом
підручник «Економічна історія світу і України» були першими спробами узагальнити викладання історії господарства в
умовах незалежної України.
Також Богдан Лановик виступив модератором наукових студій з історії української еміграції.
Діаспорознавство стало предметом наукового інтересу освітніх
установ Києва, Львова, Рівного,
Тернополя, Харкова, Донецька,
Ніжина, Чернігова, Острога, Чернівців, Хмельницького та інших
міст. У 2001 році вчений проходив стажування в Іллінойському
університеті (Чикаго, США).
Всього за редакцією вченого вийшло 18 підручників і посібників. На кафедрі українознавства започаткували глибокі дослідження з історії Голодомору 1932-1933 років. До речі, у
листопаді 2007 році Богдан Лановик отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня за дослідження
цієї теми.
У доробку професора – понад
150 наукових праць. Під його керівництвом захистилися понад
10 кандидатів наук. Ті, кому довелося працювати під науковим
керівництвом Богдана Лановика, відзначають його мудрість,
велику працездатність, відданість справі, вимогливість, активну громадянську позицію,
які органічно поєднувалися з
небайдужістю до людей.
Світла пам’ять про Богдана
Дмитровича Лановика та його
земні справи назавжди збережеться у серцях колег, друзів,
учнів.

Центр науки
запрошує школярів
Уроки хімії, фізики та географії відтепер стануть улюбленими для маленьких тернополян,
адже з’явилося місце, де вони
зможуть побачити, пісок, який
стає рідким, арфу без струн, як
ростуть гори і навіть долучитися
до розвитку штучного інтелекту.
Все це та багато іншого тернополяни можуть побачити і дослідити у муніципальному Центрі науки.
Облаштували його завдяки конкурсу «Громадський бюджет». У центрі представлені наукові установки, технічні інновації та міні-лабораторії фізики, хімії, біології.
- Це єдиний науковий центр
в Україні, що створений на громадських засадах, а в Тернополі –
перший такий центр. Це унікаль-

ний заклад, який буде цікавий як
дорослим, так і дітям та стане ще
однією атракцією для мешканців
і гостей міста, – зазначив міський
голова Сергій Надал.
Нині в «Центрі науки» є
близько 30 експонатів, музей інформаційних технологій та багато наукових цікавинок. Також
на базі центру планують створити лабораторії, де працюватимуть над вирішенням екологічних проблем міста.
Розташований заклад на площі Героїв Євромайдану, 4. Відвідати його можуть усі охочі з
12:00 до 18:00. Плата за вхід становить 30 гривень у будні, 40 – у
вихідні, оскільки центр зараз не
має додаткового фінансування.
Екскурсії проводять погодинно
або за попереднім записом.

Строки оформлення
права на спадщину

С

аме з недотриманням
строків пов’язано
більшість проблем
прийняття спадщини.
Так, згідно ст. 1270 ЦК
України, для подання
заяви на прийняття
спадщини встановлюється
строк у шість місяців,
який починається з часу
відкриття спадщини.

Передбачено
виключення
у випадках, коли виникнення в
особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття
іншими спадкоємцями, строк для
прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови
від її прийняття. Якщо строк, що
залишився, менший як три місяці, він продовжується до трьох
місяців.
У випадках, коли спадкоємець
пропустив строки на подання заяви про прийняття спадщини, він
вважається таким, що не прийняв
її. За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк
для прийняття спадщини, може
подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу.
Необхідно звернути увагу, що
за відсутності спадкоємців, або їх
відмову від прийняття спадщини, така спадщина може бути визнана судом за заявою органу міс-

цевого самоврядування відумерлою. В такому разі, спадщина переходить у власність територіальної громади. Слід відмітити, що
таке на практиці відбувається нечасто, оскільки рідко трапляється відсутність спадкоємців, їх відмова від спадщини, та законодавством не передбачено ефективного порядку виявлення органами
місцевого самоврядування такої
спадщини.
Якщо спадкоємець пропустив
строк для прийняття спадщини,
йому слід звернутися із позовною
заявою до суду з необхідністю довести поважність причин цього
випадку. В постанові пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про спадкування» вказано, що суд ухвалює рішення про призначення додаткового строку для прийняття спадщини, якщо буде встановлено, що причини його пропуску є поважними, а саме, пов’язані
з об’єктивними, істотними, нездоланними труднощами для спадкоємця.
Спадкоємець, якому за рішенням суду встановлено додатковий
строк для подання заяви про прийняття спадщини, повинен у межах цього строку прийняти спадщину шляхом подання нотаріусу за місцем відкриття спадщини
відповідної заяви.

Андрій РУДНІЦЬКИЙ,

державний нотаріус
Першої Тернопільської державної
нотаріальної контори.

Надзвичайні новини

Наш ДЕНЬ

№4 (239) / 31 січня-6 лютого 2018 р.

Обережно, знову африканська чума!
В області – два спалахи
небезпечної недуги
Виявили хворих тварин у
Бучацькому і Шумському районах. Як повідомили фахівці
Держпродспоживслужби, спалах африканської чуми зафіксували на приватній фермі в
місті Бучач. Захворювання підтвердили лабораторними дослідженнями Львівської регіональної державної лабораторії
ветеринарної медицини. Протягом двох наступних днів з
моменту виявлення загинуло
від цієї хвороби ще 9 поросят.
У зв'язку з цим Державна надзвичайна протиепiзо-

отична комісія при Бучацькій
РДА встановила сорокаденний
карантин на фермі, 3-кілометрову зону захисту від вогнища спалаху.
Ще один випадок АЧС зафіксовано у дикій фауні Шумського району. Після планового відстрілу на території філії мисливського господарства
«Стіжок», ТзОВ фірми «РІО»
Шумського району зразок матеріалу дикого кабана відправили до Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини. Резуль-

тати досліджень підтвердили
дане захворювання.
До слова, згідно з даними з
відкритих джерел, у 2017 році
в Україні було зареєстровано
понад 150 спалахів африканської чуми. Голова Держпродспоживслужби
Володимир

Лапа раніше заявляв, що Україна до 2020 року втратить більше 1,2 млн свиней, або 4 млрд.
грн., а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд. грн., якщо
існуюча тенденція до поширення африканської чуми збережеться.

грошей, ні автомобіля.
Схема шахрайства не нова.
Аферисти розсилають на випадкові мобільні номери повідомлення про виграш автівки.
В смс вказують номер телефону,
за яким можна дізнатися про деталі акції. Зателефонувавши на
зазначений номер, громадяни

чують, що для того аби отримати приз, потрібно оплатити цілу
низку комісій та послуг. Сплачуючи ці кошти, вони «годують»
шахраїв.
Застерігаємо краян не спокушатися на подібні повідомлення, адже безплатний сир
буває лише в мишоловці.

Вітаємо! Ви виграли машину!

На приманку від шахраїв «ви
виграли автомобіль» потрапила 63-річна жителька Кременця.
Жінка так зраділа перспективі стати власницею новенького
«ФОРД КУГА», що без задуми перерахувала на рахунок зловмисників майже 40 тисяч гривень.
Впустила незнайомку до по- Результат передбачуваний – ні
мешкання та втратила майже
сімдесят тисяч гривень 94-річна тернополянка. Невідома жінка постукала у двері потерпілої, представилася працівником
«Тернопільгазу» та повідомила, що оглядає лічильники. Старенька впустила її до помешкання. Заговоривши господиню,
аби та принесла документи, крадійка знайшла сховок і викрала
з нього готівку в розмірі 63 000
гривень та золоті вироби.
Після злочину псевдопрацівниця швидко попрощалася та покинула квартиру. Жінка
майже одразу помітила пропажу
цінностей, але повідомляти працівників поліції не хотіла. Вже
через місяць після події пенсіонерка все розповіла своїй онуці,
яка й звернулась за допомогою
до поліції.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження
відповідно до частини 1 статті
185 ККУ.
Поліцейські вкотре застерігають краян не довіряти незнайомцям. Якщо до вас завітала підозріла особа, котра назвалась працівником будь-якої державної чи комунальної установи, в першу чергу попросіть її
пред’явити посвідчення, також
зателефонуйте на підприємство, аби з’ясувати усі обставини
даного візиту. Перевірте ретельно почуту інформацію, не поспішайте віддавати незнайомцям
гроші за будь-які послуги, розмінювати чи міняти купюри.
Посеред ночі у поліцію наУ випадку відмови від на- дійшло повідомлення про задання зазначених документів мінування закладу громадабо при відсутності їх, одразу по- ського харчування, який знавідомляйте про такі візити поліходиться в центрі Тернополя.
цейських.
На місце події виїхали праців-

Заробляли
на хабарах
за будівельні
ліцензії

У

Шахрайка
вкрала у
тернополянки Кременчанка «перемогла» у шахрайській лотереї й
заплатила реальні гроші за віртуальний автомобіль
70 тис. грн.

Жінка
представилася
працівницею
«Тернопільгазу»
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Тернополі
правоохоронці
викрили незаконну
схему збагачення, до якої
виявилися причетними
приватні структури та
посадові особи державної
архітектурнобудівельної
інспекції.
Зловмисники заробляли
чималі кошти за сприяння в
отриманні ліцензій на виконання будівельних робіт.
- Ціна питання для одного з підприємців, котрий звернувся за будівельною ліцензією, окрім офіційних платежів,
склала 800 американських доларів та 5 тисяч гривень, - розповіли в обласному управлінні
поліції.
Розпочато кримінальне
провадження. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Школа в селі зимує без даху
Через махінації службовців навчальний заклад
залишився з неперекритою покрівлею
Як повідомили в обласній прокуратурі, зловживання виявили у Бучацькому районі. Службовці будівельної
фірми-підрядника розтратили державні кошти, виділені
на реконструкцію школи І-ІІІ
ступенів у місцевому селі.
- Відповідно до запланованих робіт з облаштування даху, над частиною школи, перекриття мало відбутися до кінця грудня 2017 року.

У сумці – вибухівка
Жарт про замінування може
вартувати жінці позбавлення волі

ники поліції, вибухотехніки,
рятувальники служби надзвичайних ситуацій. На момент
приїзду екстрених служб у барі
відвідувачів уже не було, лише
персонал. Оглянувши приміщення та територію, жодних
небезпечних предметів вони
не виявили.
У ході проведених оперативних заходів стало відомо,

що дзвінок був здійснений з
готельного номеру обласного
центру. За кілька хвилин правоохоронці встановили й особу
«жартівника» – це 34-річна жителька Борщівського району.
При перевірці з'ясувалося, що
жінка неодноразово приходила
в даний заклад і конфліктувала
з персоналом, інколи навіть намагалася нанести тілесні ушко-

Однак, до сьогодні дах не перекритий, - повідомили у прокуратурі.
За інформацією слідства,
завдані державні збитки становлять понад 300 тисяч гривень.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно службових осіб
фірми. Їм інкримінують зловживання службовим становищем.

дження бармену. Як результат
- керівник заборонив працівникам пускати її до приміщення.
Щоб відімстити працівникам кафе, жінка повідомила поліцію про вибухівку у сумці, а також зателефонувала працівникам закладу і сказала те ж саме.
Та якщо у кафе інформацію розцінили як жарт, то правоохоронці та рятувальники у повному
екіпіруванні приїхали на виклик.
Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 259 частина
1 ККУ. Санкція статті карається позбавленням волі на строк
від двох до шести років. Триває
слідство.
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Захоплення

«Хочу, щоб мої вироби
приносили
людям радість»

Діана Брязгунова з Донеччини

знайшла свою долю

І

і покликання на Тернопільщині

сторія цієї дівчини
переконує нас у
тому, що навіть у
складні періоди життя
не треба опускати руки,
адже завжди є шанс
знайти нові можливості,
відкрити приховані
таланти або ж зустріти
справжнє кохання.
Кожна людина сама творить своє майбутнє, переконана 24-річна Діана Брязгунова. Головне, слухати своє серце і не боятися змін. Дівчина родом з Донеччини. ЇЇ домівка на території, підконтрольній Україні, однак про війну вона знає не з книжок. І сьогодні Діані важко і боляче згадувати те, що відбувається на Сході.
- Війна - це завжди страшно,
- каже вона. – Найбільше шкода
людей. Я дуже люблю свій дім і
дуже хочу миру.
У 2014-му дівчина закінчила
4-ий курс Донецького філіалу Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «дизайн». Роботу знайти було важко, тож, як і більшість молоді, подалася до столиці. Саме там і познайомилася з
майбутнім чоловіком. Владислав
також працював у Києві, а от родом був зі Зборівського району,
що на Тернопільщині. Тож згодом
повіз красуню-дівчину познайомитися з рідними. Діані дуже спо-

добалася його родина – не раз
приїздила в гості до них.
- Коли постало питання, де
далі ми будемо жити, то вирішили, що я переїду на Тернопільщину, - розповідає дівчина. – Звільнилася з роботи, і в мене з'явився
час для творчості. Також вирішила, що стану вчителем трудового
навчання. Мені подобається працювати з дітьми, розвивати їх здібності. У цьому році вступила в
педагогічну академію ім. Тараса
Шевченка у Кременці.
Сьогодні Діана живе у селі
Серетець Зборівського району.
Вдома малює картини і плете кошики із паперової лози.
- Я завжди створюю свої роботи в гарному настрої. Вірю, добра енергетика передається іншим людям, - розповідає майстриня. – Також обов’язково використовую позитивні символи. Наприклад, оранжевий, сонячний кіт - символ радості та
щастя в домі, благородний тигр
- символ сили, мужності і захисник дому. Голуби - символ миру,

добра, любові.
Вироби Діани, направду, випромінюють позитивні емоції.
Вони додають оселі затишку і
краси.
- Я з дитинства обожнюю
щось робити своїми руками, каже дівчина. - Постійно пробую
свої сили в різноманітних напрямках рукоділля. В 2016 році
вперше спробувала сплести кошик і з того часу постійно щось
плету. Це дуже цікаве і одночасно складне заняття. Адже спочатку потрібно власноруч скрутити із паперу тоненькі трубоч-

ки, потім пофарбувати їх і лише
тоді можна плести кошик. На маленький виріб потрібно витратити майже годину. Потім потрібно його полакувати і декорувати. Звичайно, часу потрібно
багато. Але коли вже все готове
- це така радість. Плетені вироби дуже гарні, зручні і довговічні. Тим паче, що створити можна
все що завгодно.
Діана зізнається: не шкодує,
що переїхала так далеко від рідного дому і почала нове життя
на Тернопільщині.
- У житті я позитивно нала-

штована завжди, - каже дівчина.
- Вважаю, кожен сам творить своє
майбутнє. Найважливіше - розуміти, що для тебе головне і чого
ти прагнеш. Я мрію, щоб в Україні
був мир. Сьогодні це найважливіше. Хочу створити щасливу родину і далі розвивати свої здібності,
створювати чудові речі та приносити людям радість своїми виробами.

Юлія
ТОМЧИШИН.

Крижаний велетень: на Тернопіллі «спинився» водоспад

Ф

антастичні
світлини
замерзлого
Джуринського водоспаду
опублікував у соцмережах
Віктор Гоцалюк. Зазвичай
вода там стікає з шаленою
швидкістю, але крижана
кірка вкрила майже весь
потік.
Джуринський водоспад вважають найбільшим рівнинним
водоспадом України, а також
стверджують, що і в Європі. Розташований він на річці Джурин у
Заліщицькому районі. Потік па-

дає з висоти 16 метрів в долину
та утворює три каскади.
Є версія, що водоспад створили штучно, оскільки люди потребували власного млина. Тому
річку «роздвоїли» - частина води
текла по старому руслу, а частина - за новим, на якому і звели
млин, а водоспад забезпечував
йому максимальну потужність.
Через різке потепління, кажуть мандрівники, крижана
шапка почала сходити. У разі ж
морозів мешканці й гості Тернопілля ще зможуть насолодитися
неймовірним виглядом замерзлого велетня.

Наш ДЕНЬ

Новини
Україна
Олігархи - лідери рейтингу «гальм»
розвитку країни

У рейтингу «гальм» розвитку України впевнено лідирують олігархи. Понад
40 відсотків опитаних українців назвали
їх головною причиною повільного розвитку країни, повідомили у Київському
міжнародному інституті соціології. Другу
позицію щодо «гальм» розвитку посів парламент - 32,9 відсотків. «Не виключено, що
саме нестримна, але в цілому нешкідлива
«антиолігархічна» та «антикорупційна» риторика глави держави дозволила йому посісти у хіт-параді перешкод на шляху розвитку країни незаслужено низьке третє
місце. Петро Порошенко ділить його з Кабміном - у обох по 26,3 відсотки», - йдеться у
повідомленні. Наступні у переліку - чиновники. Винуватцем гальмування доброчинних процесів у країні вважають також Росію
і проросійську «п’яту колону».

Порошенко - про своє
ймовірне друге «пришестя»

Президент Петро Порошенко вирішить балотуватися чи ні на другий термін через півроку, коли стартує виборчий цикл. Рішення залежатиме від успішності подальших шести місяців. Про це він
сказав на «Українському сніданку» в Давосі
(Швейцарія), передає «Інтерфакс-Україна».
Вибори президента мають відбутися у березні 2019 року, парламенту - в жовтні цього ж року.

МВФ «поклав око»
на нашу землю?

Міжнародний валютний фонд вже
давно розуміє, що з України неможливо
буде стягнути кредитні гроші. Адже у цій
структурі про всіх все знають. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив політичний і громадський діяч Дмитро Співак. «Тому МВФ
цікавить не ціна на газ, бо це все ігрища, а
українська земля. І цей інтерес співпадає з
інтересом правлячої верхівки. Бо на європейському континенті немає жодної країни, яка має близько 25 мільйонів гектарів
такої цінної землі. Тому великий західний
бізнес і транснаціональні компанії за участю українських олігархів та представників української влади вже давно хочуть вирішити це питання. Але ми не можемо позбутися найціннішого - землі, бо це буде кінець», - зазначив Дмитро Співак.

Вгамували апетити: чиновникам
урізали надбавки

Кабмін обмежив розмір премій і надбавок чиновникам, не зменшуючи їм реальної зарплати. Про це заявив прем’єр
міністр Володимир Гройсман. «Треба
вгамувати апетити, що накручують надбавки на начебто маленьку зарплату. Зараз - оклад, і до 30 відсотків премії або заохочення», - сказав він. А міністр соцполітики Андрій Рева пояснив: у структурі зарплат зараз лише 30 відсотків - це оклад, а різноманітні надбавки можуть досягати 50, 70
і більше відсотків. Гройсман також додав,
що «просто за процес» чиновникам платити ніхто не буде, а достойні премії виділятимуть тим, у кого кращі показники, наприклад, 10-відсоткове економічне зростання.

Долар мав
би коштувати 8,9 гривень

Гривню визнали найбільш недооціненою валютою світу. Це випливає з валютного індексу Біг-Мака, який останні 32

роки укладає «The Economist». В основу рейтингу поклали теорію паритету купівельної спроможності. Індекс використовують
як жартівливий показник вартості валюти.
У січні 2018 року середня вартість Біг-Мака
в американському «МакДональдзі» склала
$5,28. Цю ціну й беруть за основу. В Україні ж Біг-Мак коштує $1,64. Тобто гривня недооцінена до долара на 69 відсотків. Отже,
курс долара в Україні мав би становити 8,9
гривень, а не втричі вище, ніж тепер. Гривня потрапила до списку найбільш недооцінених валют чотири роки тому.
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Світ
Білорусь для українців
небезпечніша, ніж Сирія

Україна отримала важливий
доказ щодо справи Януковича

Слідство офіційно отримало від
ООН фотокопію листа експрезидента
втікача Віктора Януковича, адресованого Володимиру Путіну від 1 березня 2014 року. Про це заявив прокурор
Головної військової прокуратури Руслан
Кравченко, повідомляє «Інтерфакс». Фотокопію листа слідчі отримали офіційним
шляхом від секретаріату ООН. Також отримали супровідним листом із гербовою печаткою фотокопію звернення тодішнього
постійного представника РФ при ООН Віталія Чуркіна про визнання офіційним документом листа Януковича президенту
РФ. У листі Янукович просить Путіна застосувати збройні сили Росії на території
України. Цей документ долучили до матеріалів кримінального провадження, сказав Кравченко.

Владі не довіряють, бо вона
далека від простих людей

Зараз найбільші рейтинги довіри у
Збройних сил і волонтерів, бо це звичайні українці, які задіяні у процесі. А в провадженні реформ народ не задіяний, він
від них лише потерпає. Таку думку на телеканалі ZIK висловив представник України у Венеціанській комісії у 2013-2017 роках Володимир Пилипенко. «Люди довіряють тим, хто з народом. Чому у Збройних
сил найбільший рейтинг довіри? Бо там
звичайні українці, які вже чотири роки захищають Батьківщину. А їм допомагають
волонтери. Чому немає такої довіри до Президента, Верховної Ради, Кабміну та інших
органів влади? Бо вони не чують людей. Говорять самі до себе і звітують самі між собою», - пояснив експерт. Влада постійно
розповідає про досягнення, реформи, зміни. Проте люди в це не вірять, бо вони бачать, що цього немає.

Скоро ще й з прісною водою
почнуться проблеми…

На європейській карті Україна вже
давно вважається маловодною країною,
хоча у нас налічується величезна кількість водойм із прісною водою. Причина
- забруднення стоками. Ситуацію погіршує
боротьба зі снігом за допомогою солевмісних речовин, які потім зі струмками потрапляють у річки. Таку заяву озвучив голова
Асоціації рибалок України Олександр Чистяков, передає УНІАН. «На сьогодні в Україні налічується 63 тисячі річок, 1,1 тисяча
водосховищ, 40 тисяч озер, 400 тисяч ставків. У нас 1 мільйон 100 тисяч гектарів прісної води, і в той же час ми на європейській
карті значимося як маловодна країна. Бо ми
так забруднили свої водойми, що не можемо брати з них питну воду», - наголосив експерт.

Взяти кредит
у банку стане дорожче

Правління Нацбанку підвищило облікову ставку до 16 відсотків річних.
«Жорсткіша монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції і її повернення в цільовий
діапазон у середині 2019 року»,  повідомили у пресслужбі НБУ. І попередили: облікова ставка і прогноз інфляції зростатимуть далі. Експерти вважають: гроші стануть ще дорожчими, а кредити - менш доступнішими.

Білорусь для українців стала небезпечною. Про це у «Фейсбук» написав депутат, керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. «Нещодавно наше МЗС опублікувало список країн,
які українцям не рекомендується відвідувати. Дуже дивно, але ми в цьому списку не побачили Білорусі. І це після викрадення Гриба, арешту Шаройка, провокації білоруського КДБ проти українського бізнесмена, «справи українських грибників»… Думаю, Білорусь конкретно для
громадян України в плані цільових провокацій з боку білоруських і російських
спецслужб набагато небезпечніше місце,
ніж, наприклад, Сирія або Ємен», - йдеться в повідомленні.

У селян Північної Кореї
відбирають їжу,
щоб прогодувати армію

Чиновники Північної Кореї обшукують будинки селян. Відбирають останню їжу, аби прогодувати армію. Причиною стала посуха, через яку в країні неврожай, повідомляє «Fox News». Солдатів
відправили на поля. Вони мали самостійно знайти собі їжу. Уряд вимагає від селян виконувати квоту із здачі продовольства, незважаючи на неврожай. Чиновники обшукують будинки селян, аби дізнатися, скільки вони отримали продовольства. Селяни звикли, що держава застосовує тактику, аналогічну радянським продрозверсткам. Але цього року методи стали набагато жорсткішими.

Злий кіт «відсудив»
у виробника кави $710 тисяч

Федеральний суд Каліфорнії (США)
зобов’язав американську кавову компанію «Grenade» виплатити власникам відомого сердитого кота компенсацію в сумі $710 тисяч. Компанія порушила авторські права, використавши зображення кота на своїй продукції,
пише UBR. Власники тварини створили
компанію «Grumpy Cat Limited», яка стала правовласником усіх зображень сердитого кота. «Grenade» мала ліцензійне
право використовувати на упаковці свого напою «Grumppuccino» фото тварини.
Але за умовами договору, не могла розміщувати його на рекламі та упаковці інших своїх продуктів. Але неодноразово
це робила. Ця обставина й дала підставу судді стати на бік розлюченого кота і
зобов’язати виплатити його господарям
величезну компенсацію. Канадський кіт
на прізвисько Мерлін став популярний у
Мережі в 2012 році завдяки унікальному
«виразу обличчя» - він має постійно сердитий погляд. На лобі у кота ж смужки,
схожі на насуплені брови. Вони створюють враження, що він на всіх злиться.

У Балтії «утискають» росіян?
«Возвращайтєсь» на «родіну»

Російська пропаганда і дезінформація спрямована на дестабілізацію
країн ПівнічноБалтійського регіону,
підрив НАТО і ЄС. Про це йдеться у доповіді Центру НАТО з передового досвіду у
сфері стратегічних комунікацій (м. Рига),
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повідомляє «Укрінформ». «Дослідження показало, що РФ застосовує інформаційну конфронтацію проти регіону і цілеспрямовано проти окремих країн. У місцевого населення формує думку, що загроза з боку Росії є нікчемною, а весь регіон - русофобський», - заявили автори документа. Крім цього, РФ намагається переписати історію Північно-Балтійських
держав, прославляючи радянське минуле. Пропаганда Московії також вказує на
міфічну дискримінацію російських меншин у регіоні. Окремо відзначається російська концепція «захисту співвітчизників за кордоном», яка дає Кремлю право
втручатися у внутрішні справи суверенних держав, включаючи застосування
військової сили та порушення їх територіальної цілісності. Такі дії РФ застосувала в Україні та Грузії. Найбільш вразливими для російської пропаганди і дезінформації щодо «захисту» російськомовного
населення є Латвія та Естонія.

У світі майже 200 мільйонів
безробітних

Незважаючи
на
сприятливу
кон’юнктуру, світова економіка не
може впоратися з повним забезпеченням зайнятістю населення планети,
повідомляє «Німецька хвиля». Торік
без роботи було 192 мільйони осіб, заявив у Женеві глава Міжнародної організації праці Гай Райдер. Найсильніше безробіття вдаряє по північній Африці - там
позбавлені зайнятості 11,7 відсотків населення або 8,7 мільйонів осіб. У північній, південній та західній частинах Європи безробіття на найнижчому рівні
з 2008 року - 8,5 відсотків. Проте наявність роботи не є гарантією високого рівня життя. 1,4 мільярди жителів Землі забезпечують собі роботою лише злиденне
існування. У найближчі два роки це число
збільшиться ще на 35 мільйонів, стверджує Гай Райдер.

Друг Кремля виграв
президентські вибори в Чехії

Відомий своєю проросійською позицією лідер Чехії Мілош Земан виграв
президентські перегони і залишається на другий термін. Про це пише iDNES.
cz. У другому турі Земан обійшов свого
опонента - екс-главу Національної академії наук, проєвропейського Їржі Драгоша. Мілош Земан відноситься до євроскептиків і виступає за зняття санкцій з
Росії через анексію Криму та початок бойових дій на сході України. Однак, значно
більше повноважень у Чехії має прем’єрміністр.

Московія може спричинити
загибель тисяч британців

Росія може стати причиною загибелі «тисяч і тисяч, і тисяч» британців, атакувавши енергосистему країни.
Про це заявив британський міністр оборони Гевін Вільямсон в інтерв’ю «Daily
Telegraph». На його думку, Росія цікавиться системами подачі енергії з континенту. Підводні кабелі подачі електрики та
газу забезпечують енергією три мільйони домоволодінь країни. «Росіяни зараз
думають про те, як завдати максимальної шкоди Великій Британії. Якщо завдати удар по економіці, зруйнувати інфраструктуру, то це призведе до багатьох тисяч жертв. І в цьому випадку країна може
поринути в хаос», - зазначив Вільямсон.
За його словами, у розпорядженні британських військових є фотографії підозрілої розвідувальної активності росіян
поряд із британськими електростанціями. Росія може реалізувати свої плани
за допомогою кібератаки,
підводної атаки і навіть запуску керованої ракети.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Для всієї родини
Можновладцям
Ех, мільярдери, багачі!
Як же вам спиться уночі,
Коли вмирають тисячі?!
Ви ж таки люди, хоч пани.
(Під боком сплять ваші сини!)
Чому ні крапельки вини
Впродовж злощасної війни
Не визнали перед народом?
- Це лиш АТО, - казали згодом…
Отим «АТО» дурили світ
І слали України цвіт
у незахищені окопи,
І шлете далі. То допоки
Народ збира по копійчині,
А ви, як вчора, так і нині,
Переправляєте в офшори
Ваші мільярди. Що вам горе
Їх батька, матері, дружини,
Того дитяти-сиротини?!
Ангели Миру – волонтери –
Ладні придбати й БеТеЕри.
У вас – лише злодія манери!
А може, недалеко час,
Коли народ розтрусить вас,
Розтрусить ваші капітали,
Аби не слати на поталу
Своїх синів, своє майбутнє…
Знайдіть до себе слово путнє,
Аби проснулося сумління,
Аби зродилося уміння
Воєнний спалах погасити
І дати людям мирно жити!
Просто - жити!..

Сімейне

гніздечко

У сім’ї Андрія і Лілії Кузьменюків з Лановець з’явилося на світ маленьке щастя
на ім’я Вадим. Це - перша дитина, народжена у районі в новому році. Родина вже виховує шестирічного синочка Дмитрика. А їхній
тато Андрій - доброволець АТО, учасник бойових дій під Горлівкою та Зайцевим Донецької області.

Усміхається в сні синочок доброму Богу,
Мама і світ сповивають його любов’ю.
Тато тримає над сином мирне небо,
Молиться янгол…
Що тобі, радосте,
для щастя ще треба?
Рости здоровим, розумним, щирим,
Батькам на втіху і всій родині.
Хай благословенною буде
твоя кожна хвилина,
Мамине сонечко, татовий зайчику,
маленька Людино.

Олена РУТЕЦЬКА,
м. Збараж.

Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.
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ідколи я пам'ятаю
себе, із раннього
дитинства біля
мого ліжка на столі
завжди стояв літровий
бутлик солоної води.
Проблеми з тиском були
далеко не основними
у букеті хвороб, що
підкидало мені життя.
Іноді було відчуття, що
усі недуги на світі я
повинен мати у запису
історії хвороб...
І все це розділяла найрідніша для мене людина - Мама.
Коли я лягав у ліжко, коли просинався від того, як кров заливала обличчя і не давала вільно дихати, - вона завжди була
поруч. У неї вистачало часу і на
господарство, і на роботу, і на
мене ... Я дуже мало пам'ятаю
приємних чи веселих моментів, пов'язаних із мамою у своїм дитинстві. Справа у тім , що
вона залишила цей світ, коли
мені було лише 10, а їй - 31 рік.
Діагноз .... рак.
Я пам'ятаю мамину колискову, а на руці - наперсток для
вишивання... І знову цей бутлик із солоною водою...
Копирсаючись у спогадах
про щось смачне, у мене солона вода забирає на себе половину страв. Морозиво, хліб із
маргарином, поверх посипаний цукром, вареники і паляниці з молоком - от і всі спогади. Так, звичайно, що їжі було
більше і, щоб не лукавити, й
смачнішої.... Але! Це спогади

Тобі ще

не пора...
раннього дитинства, а далі?..
Коли мені було 9 років,
раптово стала паморочитися голова. І відпросившись в
учительки, я пішов додому. Зі
школи майже чотири кілометри я подолав пішки. Останні метри практично проповз
і безсило звалився на порозі своєї хати. На щастя, мама
була вдома. Термометр показав 41.6 - і перший автомобіль
повіз нас у найближчу лікарню.
Чиста палата вмить наповнилася людьми у білих халатах, а я не відчував ні сили у
руках, ні розмов довкола. Відчуття було ніби я пливу... Спочатку я плив довгим коридором, у якому було безліч широких дверей, згодом мене
ніби затягло у витяжку і, наче
ліфтом, понесло догори.
Світло, що я побачив, піднявши голову вверх, сліпило
настільки сильно, що можу порівняти його, напевне, із прожекторами, але воно було і
приємним, і не різким. Мені
чомусь захотілося глянути, що
там внизу. І я почав падати...
так швидко, що злякався і забув про недавню легкість.
Відкривши очі, я знову побачив маму і лікарів, які стоя-

ли довкола мене з якимись інструментами.
- Все добре - відповів сивий
чоловік у білому, і лікарі вийшли в коридор.
А через кілька місяців ми
дізналися, що у мами... рак!
Далі була боротьба за життя,
і кожна хвилина проведена в
обіймах і сльозах. З цієї миті
солоної води було вже не потрібно - її замінили мамині
сльози.
Через півроку, проходячи
коридором онкодиспансеру, я
пригадав і пережив відчуття
моєї останньої недуги. Цей самий коридор, і ці самі двері я
бачив і раніше....
- Тобі ще не пора!
То були останні слова, котрі сказала мама, коли я тоді
розплющив очі. Я перемотую
ці слова у пам'яті безкінечно!
Мама снилася мені за весь
цей час лише кілька разів ніби попереджуючи про небезпеку, але даючи надію.
І от у мене вже є сім'я! Я
щасливий! Але якось я забув
одну річ на кладовищі і повернувся за нею. Я точно знав, де
її залишив, але вона опинилася чомусь за кладовищем. Бігши за цією річчю, я простиг і
захворів так, що вже на вечір

не міг піднятися з ліжка.
Через два дні лікарі встановили діагноз "пневмонія".
І, виписавши ліки, чомусь відпустили додому. Температура майже сорок трималася і
не спадала чотири дні. Я поволі втрачав і сили, і надію. В
один із вечорів попросив дружину готуватися до будь-яких
наслідків. І заснув.
І от я у сні знову на кладовищі! Бачу розриту мамину
могилу. Бачу відкриту домовину і маму у ній. Вона жива і дивиться на мене, але лівий бік
обличчя ніби підпух.
- Що це в тебе мамо із лицем? - запитав я.
- Та щось зуб болить! - відповіла мама, посміхнувшись.
- Коли ти мене вже забереш
до себе? – все, що додумався я
запитати, і спробував перекинути ногу у домовину.
- Тобі ще не пора! - відповіла мама, знову посміхаючись.
- Я скажу тобі коли!
І я відкрив очі. Дружина
була поруч і дала мені термометр, щоб дізнатися температуру. А вона ніби застигла
на позначці 36.6... Після другої спроби термометр показав
такий самий результат, а вже
ввечері я виконував усі господарські роботи, забувши про
хворобу, як про страшний сон!
А через пару днів у мене
раптово почав напухати лівий
бік обличчя. Різкий головний
біль зводив з розуму, і стоматолог радо зустрів чергового
клієнта. Лікував ті зуби і лікував! Усі вилікував, а один випав сам, так і не піддавшись

лікуванню. Якось мені і не
страшно зараз на цьому АТО!!!
На безглуздій війні, яка ледь
не щодня забирає чиєсь життя.
У мене завжди є відчуття,
що за мною хтось спостерігає і
оберігає. Я вірю, що я - не один.
Багато часу вже поруч зі мною
немає мами - найріднішої людини. Але на цьому світі тримає багато добрих і щирих людей, багато добрих справ! І я
вірю у те, що «тобі вже пора»
- я почую ще не скоро.
Володимир БАЗАР,
військовослужбовець.
с. Великий Ходачків
Козівського району.

О

ленка ніколи не
вірила в дива.
Вона завжди була
реалісткою, іноді навіть
трішечки песимісткою.
Звикла в усьому
розраховувати на свої
знання, власні сили і
вміння, була раціональною,
передбачливою, людиною,
яка жила по заздалегідь
спланованому графіку.
Останній тиждень року, що
добігав завершення, вимотав усі
її сили. Коли нормальні люди ходили по магазинах, щоб купити
новорічні та різдвяні подарунки
рідним, близьким і друзям, Олена у своїй фінансовій кампанії не
могла звести кінці з кінцями. За
стосами паперів вона світу Божого не бачила. Однак, у цієї справи був ще й другий бік медалі.
Шеф обіцяв щедро оплатити понаднормові години праці. Лише
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ерево любило
підслуховувати їхні
розмови. Бо вміло
берегти таємниці. Воно
чекало пізнього вечора,
коли він і вона знову тут
зустрінуться…
Дерево було старе. Уже й забуло, хто посадив його край польової дороги за селом. На ньому засинали птахи. Збирали
меди бджоли. І куняли величезні джмелі. Під ним відпочивали, обідали і вели розмови про
врожаї господарі. Бавилися їхні
діти... Але коли сюди приходили
на побачення ті двоє закоханих,
душа дерева молоділа.
То була яблуня. Розлога. Здаля, наче намальована на палітрі
поля і небес.
…Закохані ховалися тут від
недобрих очей і пересудів. Його
сім’я не любила молодої вдовиці, в якої залишилася маленька
доня. А він любив їх обох. Ангелінку, ангелика з синіми очима і
волоссям кольору спілої пшениці. І її маму Віру.
- Зійдешся з вдовою - прокляну, - недобре мовила Іванова матір.
- Не беріть гріха на душу.
- До ворожок піду, аби відробили. Причарувала вона тебе,
Івасю.
- Хто вам таке сказав?
- Усе село говорить.
- Ще такий не народився, аби
про нього не говорили.
- Недарма казали, що Вірчина баба відьмувала. Може, через
те й сиротою, а потім удовою
Вірка стала.
- Та в нас через кожну хату
відьма жила чи живе, якщо вірити пліткам.
- То не плітки. До покійної
Федори всі ходили, якщо худобина заслабне.
- Хіба зле, що вона худобі помагала?
- Ой, різного наслухалася про
їхній рід.
- А про наш що кажуть?
- Не жартуй, сину. Хай іде
вдова на чужі руки. А за тебе
найкраща дівка заміж піде. Бо

Вдовина
яблуня
ми і не бідні. І вродою тебе не
обділено. А у вдови одне багатство - її дитина.
- Мамо, я жити без Віри не
можу.
- То не живи…
…Івась не втаїв перед Вірою розмови з матір’ю. Молода
жінка посмутніла. Материнські
прокльони біду приносять.
- Івасю, знайди собі дівчину,
одружися. Живи спокійно. Заради нашого кохання - зроби так.
- А ти?
- Пересумую, перетужу, переплачу…
- В Ангелінки повинен бути
тато.
- Він є. На небесах.
- Ні, не залишу вас. Бо люблю…
Дерево слухало розмову. Жоден листочок не поворухнувся.
А коли закохані пішли, налетів
вітер, струсонув гіллям. Глухе
гупання нестиглих яблук розбудило грім. А потім засльотилося… Стара яблуня знала те, чого
не знали люди. Пошерхлою корою котилися краплі-сльози…
…Іванова матір ходила по ворожках і ворожбитах. Підливала синові у страви настої з трав.
Шепотіла заклинання. І почасти
прокльони Вірі посилала. Гріх
не міг її спинити…
- Та нехай уже вони сходяться і живуть, - мовив дружині Іванів батько. - Може, то доля його.
- Ні! - вигукнула, мов навіжена.
- Чого ти така затята, жінко?
- Бо я своєму синові щастя
бажаю. І вдові не віддам. Якщо
жити з нею, то хай краще…
Чоловік не дослухав. Забрався з хати…
…Коли потруїлись Вірині
кури, подумала: всяке буває, наїлися чогось. А коли вночі побили вікно, злякалася. Не так за
себе, як за доньку. Ще й почала

Новорічне
Олена з Оксаною погодились на
це. Вдома їх не чекали чоловіки
і діти, оскільки створити власні
сім’ї ще не встигли.
За безкінечними цифрами
дівчата не помітили, як за вікном стемніло. Здавши останні звіти і отримавши щедру
грошову винагороду, ввечері,
31 грудня, вони пішли у торговий центр. Придбавши красиве вбрання, дівчата весело про
щось говорили. Вони й забули,

що за декілька годин наступить Новий рік.
Коли згадали про це, зайшли
у перший-ліпший супермаркет.
Черга до каси була величезною.
Хлопець, за яким дівчата стали,
галантно уступив їм місце.
- Я не поспішаю, - сказав він. –
Мені ні з ким зустрічати Новий рік.
- І ми не особливо поспішаємо, - мовила Оленка. – Зараз посидимо півгодинки за чашечкою
кави, та й розійдемося.
Поки дійшла черга до молодих людей, вони вже встигли познайомитись. У такій жартівливій розмові вирішили разом зу-

знаходити під порогом жмутки сухого зілля, воду
каламутну в слоїчках…
Здогадувалася, чиїх рук
справа. Вкотре просила Івана не
приходити. А він і слухати не хотів. Казав, пора за обручками до
міста їхати.
А потім у Віри згоріла копиця соломи. Добре, що стояла поодаль від хати. І вітру не було.
Невдовзі після цього Віри в
селі не стало. Віддала свої нехитрі пожитки сусідці, яка вдови
не цуралася. І дитину часом гляділа. Зібрала на світанку доньку
й подалася невідь-куди.
Іванова матір полегшено зітхнула. Таки правду ворожки казали - не будуть вони разом. Думала: пора нараяти синові гарну
дівку. От Леся Грицькова не раз
розпитувала про Івася. Аптекаркою працює. Батьки заможні…
…Іван стукав у зачинені двері Віриної хати. Заглядав у вікна. Пустка. І в його душі повіяло пусткою.
Пізно увечері пішов до старої яблуні. Очікував дива: може
Віра повернеться. Вдивлявся у
темні силуети. Вони були нерухомі. Його кохання стало міражем. Кохана - згубою…
- Що ж та… з моїм сином зробила? - нетямилась Іванова матір. - Поїхала з села і його душу
з собою забрала. Ходить, як при-вид. Скоро під тим деревом но-чувати буде.
- А ти й далі до ворожок ходи,
- скипів чоловік. - Може, то не
Віра, а ти начудила? Вперта, як
осел. Згубиш сина. Потім на себе
нарікати будеш. Казав, хай схо-дяться і живуть…
- Не треба мені такого жит-тя!
…Іван у парубках посивів.
Додалося літ батькам. Всохла
половина гілля на яблуні.
Він і далі ходив на місце ко--

стрічати Новий рік. Як виявилось, і жили вони неподалік.
Дівчата накривали на стіл, як
задзеленчав мобільний. Телефонував Сашко, їх новий знайомий.
- Дівчата, ви не проти, якщо
зі мною прийде друг? – з ноткою
суму і хвилювання запитав хлопець.
- Добре, приходьте, - відповіла Оленка.
І вже за декілька хвилин
дівчата зустрічали на порозі гостей, які принесли із собою
невід’ємні атрибути свята – шампанське, мандарини та іще чимало усіляких смаколиків.
- Ніколи б не подумала, що
отак, не планувавши, можна чудово провести час у компанії хороших співрозмовників, - сказала Оленка, ідучи на кухню за
чашками на каву.
- Я допоможу тобі, - одразу
зголосився Сашко.
Поки закипів чайник, вони
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лишніх побачень. Одні в селі
вважали Івана дивним. Інші - нездоровим. Бо годі в похмурому,
вічно заглибленому у свої думки
чоловікові, впізнати у минулому
вродливого, веселого хлопця…
А Віри в селі так ніхто більше
й не бачив. Хата осіла, облупилася. Подвір’я заросло бур’янами.
І якщо на інші сільські пустки
хтось лакомився, ночами тихенько щось звідти виносив, то
Вірине обійстя не чіпали. Остерігалися. Може, й справді, як і
її баба, відьмою була, і забрала
Іванову душу з собою. Неспроста ж він так змінився. Непритомним став…
…Хтось пустив поголос, наче
бачив жіночу постать біля яблуні.
- Хтозна, може Віра потай бачилась з Іваном, - гадали у селі.
- Та ні, якби він її побачив,
йому би в очах розвиднілося. А
то ходить, як тінь.
- Кажуть, чули чи то шепіт,
чи то хтось схлипував під яблунею.
- Певно, п’яний Льонька повертався навпростець з сусіднього села і сам з собою балакав.
Він часом під яблунею то перепочиває, то допиває…
Дійшли ті чутки до Івана.
Пізно ввечері, коли батьки полягали спати, покопався через
сніги до яблуні. Холодно було.
Мороз тиснув. Присів під деревом. І спогади присіли поруч.
Потепліло…
Наступного дня знайшли
Івана, схиленого на яблуню.
От тільки душі його вже тут не
було…
Стару яблуню почали називати вдовиною…
Ольга ЧОРНА.

розмовляли. Складалось враження, що знають одне одного змалку. Сашко, усіляко намагаючись
сподобатись дівчині, розповідав
їй дотепні жарти, а вона весело і
безтурботно усміхалася.
- Ти мені з першого погляду
сподобалась, – несміливо перевів розмову на серйознішу тему
хлопець. – У твоїх очах – загадка,
яку я дуже хочу розгадати. Ти –
справжнє новорічне диво.
Дівчина усміхнулася. Цей щирий, відвертий, дотепний, розумний хлопець, з яким можна говорити про все на світі, теж одразу
припав їй до душі. Вмить зруйнувались її стереотипи, що все повинно бути раціональним, наперед спланованим. Особливо,
коли мова йде про світлі, чисті
почуття, ймення яким – кохання.
Оленка вперше зловила себе на
думці, що дива і справді трапляються, особливо у новорічну ніч..
Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Струни серця
* * *
Що це життя – мов сніжинка
на теплій долоні,
Багатогранна, красива,
але не тривка.
Все лиш пригода яскрава
у ілюзіоні,
Пишеться книга буття
від рядка до рядка.
Зіткане серце з любові.
Сльозами і світлом
Сповнені дні, що минули,
а ті, що прийдуть
Хай неповторно звучать,
розсипаються літом
Теплим і щедрим,
і щастям натхненні зійдуть.
Поки ще сніг, білий-білий
розкішно іскристий,
Мрії в бруньках, і весь світ –
молодий в пагінці.
Сонцем надії здіймайся
щоранку над містом,
Дихай! Живи! І тримай міцно
віру в руці!
* * *
В лікарняній палаті
гойдається тиша.
Лиш очей безперервний
німий діалог:
- Ти тримаєш мене?
- Я тебе не залишу!
- Вибач, рідна…
- Пусте… бережи тебе Бог…
Не чекайте в житті
відповідної миті,
Щоби рідних любов'ю зігріти
й теплом,
Важливіше за них не існує у світі!
Обійміть, прихиліться,
прилиньте з добром!
У прощенні живе
наше вічне спасіння,
І на роздуми часу –
одна лише мить,
Є у кожного злети
й болючі падіння,
Та у кого є серце, тому заболить…
І моє буде там
до останнього стуку,
Де потрібна підтримка,
де вірять і ждуть.
Я з тобою…я тут…
я тримаю за руку,
І два янголи поруч твій сон
стережуть...
Анжела ЛЕВЧЕНКО.
* * *
Зима завітала у наші краї,
Свої завела тут порядки.
Перинки біленькі вистелює скрізь,
Природа вкладається спати.
Мороз розмальовує вікон шибки,
Виводить пелюстки чарівні.
А віхола з снігом давай у танок,
Щоб землю закутати рідну.
Нехай під периною сніжною
сплять
Поля, і дерева, і луки…
Тихенько спочинуть собі,
помовчать,
Водойми, що кригою скуті.
Все інеєм вкрите, мов срібло
й кришталь,
Довкола, неначе у казці.
Зима одягнула біленьку вуаль,
Серця ж заморозить не вдасться.
Здається, довколишня тиша
мина –
Вже скоро пташки заспівають.
Пробудиться все, зацвіте, забуя…
Так серця тепло зігріває.
Людмила КОЛЯДЕНКО.
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12 раундів,
сотні ударів та
максимум зусиль…

У Ризі українець Олександр Усик у поєдинку
проти латвійця Майріса Брієдіса здобув
важку перемогу за очками

Боксери пройшли усі 12
раундів, провівши рівний
бій, проте українець майже
увесь час був трохи кращим.
тому судді віддали перемогу Усику  114114, 115113,
115113.
Завдяки цьому Олександр
об’єднав два чемпіонських пояси - WBO та WBC, а також
вийшов у фінал WBSS. У вирішальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії
він зустрінеться із переможцем пари Мурат Гассієв - Юніоер Дортікос. Фінал WBSS відбудеться в травні 2018-го року в
Саудівській Аравії.
Український чемпіон світу
за версіями WBO і WBC Олександр Усик за перемогу над
Майрісом Брієдісом заробив
800 тис. євро. Ще по 800 тис.
українець і латвієць отримали тільки за участь у півфіналі.
За фінал гонорари збільшаться практично у п’ять разів: обидва учасники гарантовано отримають по 2 млн. доларів, переможець – ще 2 млн.
зелених.
Для Усика бій у Ризі став
шостим закордонним поєдинком. До цього він бився у США,

Німеччині та Польщі. У латвійця закордонний досвід - більший - 10 боїв.
На момент бою Олександру
виповнився 31 рік, його зріст
- 190 см. Брієдіс - на два роки
старший та на 4 см нижчий. Цікаво, що обидва боксери народилися у січні.
Окрім того, бій із Брієдісом
став для українця вже 14 за
кар'єру. У 13 попередніх поєдинках Сашко завжди перемагав, 11 звитяг було здобуто достроково. У Брієдіса до зустрічі
з українцем було 23 матчі (23
перемоги, 18 нокаутом).
І наостанок. В інтерв’ю
одразу після поєдинку Олександр щиро зізнався, що цей
бій був найважчим за всі попередні.

яке додає оптимізму

З

бірна команда України з біатлону стала чемпіоном Європи у змішаній естафеті.
До чемпіонського складу увійшли Юлія Журавок, Артем Прима,
Дмитро Підручний та Ірина Варвинець. Приємно відзначити, що золоті медалі
українці завоювали, обігнавши збірну Росії.
Старт гонки для наших співвітчизників успіхом не увінчався. Юлія Журавок тричі промахнулася на стрільбі, а на лижних перегонах теж програла своїм суперникам. В результаті перший
етап наші завершили на 13 місці. А ось подальші виступи українських біатлоністів суттєво поліпшили становище. Ірина Варвинець "чисто" відпрацювала на вогневих рубежах і показала хорошу швидкість на лижні.

У

Національній філармонії
відбулася урочиста церемонія
проводів олімпійської збірної
України на ХХІІІ зимові Олімпійські
ігри, які з 9 по 25 лютого відбудуться
в південнокорейському місті
Пхьончхан.

«ГАЛИЧАНКА»

Спорт

ЧЕМПІОНСТВО,

З надією на олімпійські перемоги

Приблизно 33-35 спортсменів представлятимуть Україну на Олімпіаді. Вони змагатимуться за медалі у 9-10 з 15 можливих олімпійських видів спорту (у біатлоні,
лижних гонках, фігурному катанні, санному спорті, фрістайлі, гірськолижному спорті, сноубордингу, лижному двоборстві, стрибках на лижах з трампліну, скелетоні).
За роки Незалежності українці на «білих Олім-

nday.te.ua

Артем Прима промахнувся один раз під час
стрільби, але зумів вийти на перше місце. Лідируючу позицію підхопив Дмитро Підручний. Завершальну стрільбу він почав одночасно з росіянином Логиновим. Українець влучив двічі, а його суперник використав аж три додаткові патрони і фінішував другим.
Бронзові медалі в естафеті дісталися команді
Норвегії.

Показали приклад

СТАРШИМ

Ю

ніорська збірна України (U17) перемогла
на Кубку розвитку в Мінську. Підопічні
Олега Кузнєцова у вирішальному поєдинку
міжнародного турніру, що проходив у столиці Білорусі,
обіграли однолітків з Ізраїлю.

піадах» здобули 7 нагород. Тим часом ЗМІ оприлюднили новину, що на зимових Олімпійських
іграх у Пхьончхані очікують майже 3000 спортсменів з 92 країн та 26 високопосадоців з 21 держави.

за крок до кубка

27-28 січня у Тернопільському
національному економічному університеті
відбувся півфінал Кубка України з
волейболу серед жіночих команд.
«Галичанка-ТНЕУ-Гадз» при- хунком 3:2 на користь тернопо- сет», у якому наші дівчата вияймала волейболісток команди лянок, а у другому перемогу здо- вилися сильнішими та вийшли
«Волинь-Університет-ОДЮСШ». були волейболістки з м. Луцьк. у фінал турніру, який відбудетьПерший матч завершився з ра- Вирішальним став «золотий ся 17 лютого у Черкасах.

На Кубку розвитку, який зібрав
12 європейських юнацьких збірних
(футболісти 2001 року народження), збірна України посіла перше
місце. На шляху до тріумфу команда здобула п'ять перемог, при цьому забивши у ворота суперників 12
м'ячів, а пропустивши лише три.
У вирішальному матчі турніру
синьо-жовті в нелегкій боротьбі обіграли Ізраїль з рахунком 2:1. Обидва м'ячі українці забили в результаті виконання стандартних положень – на 50 та 64 хвилинах гри.
Все, що змогли зробити ізраїльтяни,
так це на 78 хвилині скоротити розрив у рахунку - 2:1.

Кубок розвитку2018:
Україна – Ізраїль - 2:1;
Україна – Молдова – 4:0;
Україна – Казахстан – 3:1;
Україна – Грузія – 3:1.
ПІДСУМКОВІ МІСЦЯ:
Україна;
Ізраїль;
Білорусь;
Словаччина;
Грузія;
Бельгія;
Ісландія;
Литва;
Молдова;
Росія;
Фінляндія;
Казахстан.

Цілющі краплини
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ЗАЙВА ВАГА
ТА АМНЕЗІЯ:

правда і
міфи про
алкоголь

народної медицини

Рецепти
з «колючого
вітаміну»
Як приготувати цілющі
напої з шипшини?
Шипшина - справжня панацея для серцевосудинної системи. Славиться ця колюча троянда великим вмістом вітаміну С, якого в ній більше, ніж
у смородині й лимоні. Також в складі шипшини є вітаміни В, К, Р, каротин, пектини, дубильні речовини,
флавоніди, фруктові кислоти, таніни.
«Колючий вітамін» - як називають його вдячні
пацієнти – має протицингову, жовчогінну, сечогінну,
в'язку, заспокійливу, антимікробну, проносну, протисклеротичну, загоювальну дію.
У медицині шипшину застосовують для профілактики і лікування гіпо- та авітамінозів, неврозів,
астенії, недокрів'я, хвороб обміну речовин, атеросклерозу, захворювань печінки жовчних шляхів і багатьох інших.
У народній медицині застосовують при хворобах
нирок, циститі. З плодів готують сік, екстракти, сиропи, драже, таблетки і цукерки. Шкірка і зерна - хороший сечогінний засіб. Відвар квіток застосовують
для очних ванночок при кон'юнктивіті та ячменях.
Застосовують рослину в косметології, настій
тонізує і освітлює тон шкіри. З пелюсток і м'якоті
плодів готують варення, квас, холодне варення.
Збирають плоди шипшини до заморозків. Якщо
заготовити не вдалося, придбати краще в аптеці,
так як мороз руйнує корисні речовини.
ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ, ГІПОВІТАМІНОЗ
4 л. подрібнених плодів відварити в 0, 5 л. води 10 хв.
після закипання. Настояти добу. Процідити, відтиснути,
додати мед і пити по 1 скл. 2-3 рази на день.
СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА
2 ст. л. кореня кип'ятити 15 хв. в 850 мл води, настояти, вживати по 250 мл 3 рази на день 7 днів.
КОН'ЮНКТИВІТ
10 г квіток відварити 15-20 хв. в 1, 5 скл. води, настояти, процідити, промивати очі.
ЗАСТУДА
5-6 ст. л. плодів настояти в термосі в 1 л. окропу. Вживати впродовж дня.
АНЕМІЯ
Настояти плоди шипшини - 1 ст. л., перемолоти в кавомолці та залити 2 скл. окропу, настояти 2-3 год., процідити і вживати по 1/4- ½ склянки 3 -4 рази на день. Рекомендується також вживати плоди шипшини сирими.
ПОЛІПШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
20 г подрібнених плодів залити 1 скл. окропу, настояти 12 год. Процідити, вживати по ½ скл. 3 рази на день.
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Вісім літрів на душу – приблизно стільки чистого спирту в рік припадає в середньому на одного українця, підрахували в інформаційному центрі з проблем алкоголю та наркотиків.
В алкоголю є і прихильники, і противники. Любителі випити готові приписувати вину, горілці й іншим напоям майже чудодійні властивості, а затяті непитущі запевняють, що крапля
спирту - абсолютне зло. Яким твердженнями про алкоголь варто вірити, а яким ні?
АЛКОГОЛЬ ПРОВОКУЄ АПЕТИТ?
Це дійсно так. Саме цей ефект в більшості випадків пояснює зайву вагу в любителів випити. І хоча апетит розпалює будь-який алкоголь, особливо сприяють
цьому гіркі настоянки і десертні вина - їх довгий час
застосовували, а де-не-де застосовують і зараз як лікувальний засіб для людей, які страждають втратою
апетиту і мають дефіцит ваги.
СПИРТНЕ МАЄ ВИСОКУ КАЛОРІЙНІСТЬ?
Сам по собі спирт хоча і висококалорійний, калорії ці «порожні», практично повністю спалюються і переходять в тепло. Тому якщо подивитися на алкоголіка, який багато п'є, але забуває їсти, то ви побачите
- він зазвичай худий. Солодкі й напівсолодкі вина, лікери містять багато цукру, при зловживанні вони здатні збільшити ваші форми в обсягах. Загалом помірне
споживання алкоголю, якщо і впливає на вагу, то через
підвищення апетиту. Однак, коли алкоголь в помірних
кількостях стає елементом збалансованого харчування, як це відбувається в середземноморській дієті, де
вино вживають з овочами, фруктами, горіхами, зеленню, м'ясом, морепродуктами і сиром - він не сприяє
збільшенню ваги.
ДОРОГИЙ АЛКОГОЛЬ НЕ ШКОДИТЬ ОРГАНІЗМУ?
Зруйнувати здоров'я можна за допомогою будьякого алкоголю - самогону чи колекційного коньяку.
Різниця в ступені очищення від багатоатомних спиртів (сивушних масел) і смаку. Яким би не був хороший
алкоголь, Всесвітня організація охорони здоров'я не
рекомендує перевищувати дозу в 40 грамів спирту в
день для чоловіків і 30 грамів для жінок, при цьому не
менше 2 днів у тиждень повинні бути вільні від алкоголю зовсім. І це загальна рекомендація, для когось
токсичними можуть виявитися і менші дози.
ГОРІЛКА З ПЕРЦЕМ РЯТУЄ ВІД ЗАСТУДИ?
Це хороший відхаркувальний засіб. В аптеках можна зустріти препарати, схожі за дією - наприклад, мукалтин або корінь солодки. Тобто прийом чарки горілки з перцем натщесерце може прискорити виділення
мокротиння. Однак, чудес від таких «ліків» чекати не
варто, до того ж, у період хвороби, коли організм піддається інтоксикації, багато людей погано переносять
алкоголь.
КЕЛИХ ВИНА В ДЕНЬ КОРИСНИЙ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я?
Для більшості людей це дійсно так. При тривалому спостереженні за способом життя людей, які дали
на це згоду, було встановлено, що ті, які помірно п'ють,
можуть навіть мати перевагу перед абсолютно непитущими щодо серцево-судинних ризиків. І хоча подальші дослідження не змогли підтвердити це з високою вірогідністю, можна сказати, що такі дози вина

або іншого алкоголю, в обсязі, еквівалентному за вмістом спирту, безпечні для здорової людини. Однак,
якщо у вас є захворювання печінки, підшлункової залози, епілепсія, деякі спадкові хвороби - алкоголю слід
повністю уникати.
АЛКОГОЛЬ УБИВАЄ НЕРВОВІ КЛІТИНИ МОЗКУ Й
ПОГІРШУЄ ПАМ’ЯТЬ?
Вживання - ні, а зловживання - звичайно. Люди, які
зловживають алкоголем, страждають багатим спектром захворювань, що вражають периферичну і центральну нервову системи, у них високий ризик інсульту, розвивається атрофія кори головного мозку, втрачають чутливість периферичні нерви, а м'язи перестають бути керованими. Але це прояви великий алкогольної хвороби. У дозах, про які я говорив вище - алкоголь цілком безпечний.
ВІД ПИВА В ЧОЛОВІКІВ РОСТУТЬ ЖИВІТ І ГРУДИ?
Дійсно, в пиві містяться рослинні аналоги жіночих
статевих гормонів - естрогенів. І це зовсім не страшно,
до того часу, поки ви не стали пити пиво літр за літром.
Справа в тому, що в нормі у чоловіків в організмі теж
виробляється невелика кількість естрогенів, вони потрібні для нормального гормонального балансу. Якщо
чоловік випиває пару пляшок пива в тиждень - йому
нічого не загрожує, а якщо кожен день - співвідношення тестостерону і естрогенів змінюється на користь
останніх, і тут можна побачити і збільшення грудей, і
ожиріння, а також зниження статевої функції.
АЛКОГОЛЬ І ЛІКИ НЕ МОЖНА ПОЄДНУВАТИ?
Є ліки, поєднання яких з алкоголем небажане або
навіть небезпечне. Вельми обережно слід ставитися
до поєднання алкоголю та психотропних засобів - їх
ефект може мати непередбачуваний перебіг, і людина,
випивши зовсім небагато, може впасти в глибокий сон
або вести себе неадекватно. Тим не менше, більшість
ліків з невеликими дозами алкоголю цілком сумісні.
Читайте інструкції до препаратів, якщо залишаються
сумніви - радьтеся з лікарем.
АЛКОГОЛЬ ДОПОМАГАЄ ЗНЯТИ СТРЕС?
Алкоголь, безсумнівно, впливає на психічну сферу, але не завжди його ефект можна передбачити. Найчастіше він здатний заглушити тривогу і надати снодійну дію. Але є люди, у яких він, навпаки, здатний викликати тривогу і страх. Загалом, якщо пити регулярно і більше рекомендованих доз - може виникнути депресія. Короткотривалий ефект алкоголю в здатності
зменшити тривогу – вагомий фактор на шляху від пияцтва до алкоголізму. Людина «запиває» свої проблеми. Цього робити ні в якому разі не можна і, якщо регулярно виникає потреба зняти стрес алкоголем, слід
якомога швидше звернутися за допомогою до лікаря.

Сім продуктів, які допоможуть впоратися з сезонною депресією
Сезонні зміни в настрої часто пов'язані зі
змінами в хімічних речовинах мозку, викликаними зменшенням кількості світла. Така проблема зачіпає близько 20% людей, починається зазвичай в кінці осені і закінчується навесні.
Для боротьби з цим розладом, крім фізичних
вправ і лікарських засобів, учені рекомендують
збалансоване харчування. Як відомо, деякі продукти можуть впливати на вироблення нейромедіаторів та інших хімічних речовин, які допомагають у боротьбі з сезонною депресією.

що слід вживати в цей період

1. ЖИРНА РИБА: містить корисні омега-3 жирні кислоти.
2. ЇЖА З ВИСОКИМ
ВМІСТОМ ВІТАМІНУ D:
міститься у великих кількостях у рибі, молочних
продуктах і яйцях.
3. МІНІМАЛЬНО ОБРОБЛЕНІ ПРОДУКТИ: дослі-

дження показують, що цілісні зерна, фрукти, овочі,
риба і деякі види м'яса можуть знизити ймовірність
розвитку депресії.
4. ТЕМНИЙ ШОКОЛАД
З НАЙМЕНШИМ ДОДАВАННЯМ ЦУКРУ: вживання шоколаду покращує настрій і зменшує стрес.

5. ПРОБІОТИКИК: йогурт, квашена капуста,
ферментовані продукти
і продукти з активними
живими культурами.
6. ВУГЛЕВОДИ З НИЗЬКИМ ГЛІКЕМІЧНИМ ІНДЕКСОМ: овочі, в тому числі деякі крохмалисті, такі як солодка картопля, цільні зер-

на, боби, фрукти і знежирені молочні продукти.
7. ЇЖА З ВИСОКИМ
ВМІСТОМ ЦИНКУ: устриці та інші молюски, пісна
яловичина, йогурт, цільні
зерна і боби. Люди з більш
низьким рівнем цинку
схильні відчувати депресію.
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Смачна сторінка

ПОМАРАНЧЕВЕ МЕНЮ:
смачні та корисні
страви з моркви

Морква – експерт у питаннях краси і здоров’я. У цьому овочі багато клітковини, яка покращує
роботу кишечника та очищує організм від шлаків і токсинів. Антиоксиданти, які є в моркві,
гальмують процеси старіння, виводять з організму холестерин. Калій забезпечує правильну
роботу м’язів, судин, нирок та печінки. Цей овоч захищає дитячі зуби, ефективно бореться з
недокрів’ям та авітамінозом.
Цікаво, що варена морква не втрачає своїх корисних властивостей. Більш того, саме у вареній міститься втричі більше фалкаринолу, завдяки якому покращуються пам’ять і зір, а
також знімається нервова напруга.
Фітонциди, які містяться у вареному овочі, вбивають мікроби всередині людського організ
організму. Корисна варена морква і при наявності пухлин, нефриті та дисбактеріозі кишечника.
Звісно, не всі люблять моркву, а для того, аби вона приносила користь організму, її потрібно
вживати у щоденний раціон у немалих кількостях – не менше, ніж два плоди на день. Саме тому ми
підібрали для вас прості та смачні рецепти з цим овочом.

Суп-пюре з морквою

ПОТРІБНО: 500 г моркви, 250 г картоплі, 2 цибулини, 2 зуб. часнику, 3 ч. л.
оливкової олії, 5 скиб. білого хліба, 1,5 л
води, спеції та зелень за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: всі овочі почистити і помити. У каструлю влити воду. Овочі (часник теж) порізати великими шматками (потім все одно перемолоти блендером), покласти в каструлю. Поставити варитися, накривши кришкою, до м’якості
овочів (приблизно 25-30 хв). Посолити,
поперчити. Якщо води вийшло занадто
багато, можна злити трохи. Збити все у
блендері і до смаку додати спеції.
Поки готуються овочі, приготувати
грінки, хоч можна і без них. Для грінок
потрібні: скибочки хліба, олія та спеції.
Можна взяти суміш італійських трав. Змішати олію, спеції і ще кілька ложок води.
Хліб порізати на кубики і збризнути приготованою приправою. Викласти на деко
(олією змащувати не потрібно), ставити
в духовку до готовності. При подачі суп
посипати грінками і прикрасити зеленню. Якщо хочете, можна підсмажити до
супу трішки шинки або бекону і викласти зверху.

Печінковий
салат з морквою

ПОТРІБНО: 0,5 кг яловичої або телячої печінки, 2 морквини, 2 цибулини, 3 середні квашені огірки (200 г), 1 банка консервованого зеленого горошку, сіль, перець, майонез до смаку.
ПРИГОТУВАННЯ: печінку відварити
у підсоленій воді, охолодити і натерти на
крупній тертці. Цибулю порізати чверть
кільцями, підсмажити на олії до прозорості, додати потерту на грубій тертці моркву і протушкувати, доки морква
не пом’якшає. Зняти з вогню, охолодити.
Огірки порізати тоненькою соломкою або
потерти на грубій тертці. Відкрити банку
горошку, зцідити рідину. З’єднати усі інгредієнти, посолити, поперчити до смаку,
заправити майонезом, вимішати. Виклас-

ти в глибокий салатник, прикрасити зеленню, подати до столу.
До речі, якщо маєте час і терпіння, усі
інгредієнти можна не натирати на тертці, а порізати дуже тоненькою соломкою.
Найкраще салат із печінкою смакує теплим (принаймні не холоднішим за кімнатну температуру), тож перед подачею
на стіл його варто заздалегідь дістати з
холодильника.

Морква по-корейськи

ПОТРІБНО: 1 кг моркви, 0,5 скл. соняшникової олії, 1 головка часнику, 3 ст. л.
оцту, 1 ч. л. чорного перцю, 1 ч. л. солі, 1,5
ст. л. цукру, гвоздика, коріандр, лавровий
лист мелений – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: у каструльку натерти вимиту і почищену моркву на спеціальній тертці довгою соломкою. В іншій
каструльці довести до кипіння соняшникову олію і залити нею моркву. Вичавити
туди часник. Додати цукор, сіль, перець і
спеції. Дати постояти кілька годин. Таким
же чином можна робити салат з буряком,
редькою чи капустою.

Морквяні деруни
з гірчичним соусом

ПОТРІБНО: 2 скл. натертої на дрібній тертці моркви, 6 скл. води, ¼ скл. борошна, 2 яйця, 3 ст. л. молока, 2 ст. л. дрібно порізаної цибулі, ¼ ч. л. солі, 2 ст. л. подрібненої петрушки, олія для смаження у
фритюрі. Для соусу: 1 ст. л. подрібненої петрушки, 1 ст. л. винного оцту, 1 ст. л. готової гірчиці, 1 ч. л. дрібно порізаної зеленої
цибулі, ¼ скл. оливкової олії.
ПРИГОТУВАННЯ:
в
каструлі
закип’ятити 6 склянок води. Викласти подрібнену моркву, накрити кришкою і варити 3 хв. Відцідити і промити в холодній воді. Викласти на паперовий рушник.
У великій посудині змішати борошно, сіль
і перець. В іншій – молоко і жовтки, збити.
З’єднати обидві маси, добре перемішати.
В тісто викласти варену моркву, подрібнену петрушку, цибулю. У невеликій посудині на швидкому режимі міксером збити
білки до пишноти. Додати білки в тісто,
перемішати. У велику сковорідку налити
олію, сильно розігріти. Смажити на сковорідці. У посудині змішати петрушку, оцет,
гірчицю і зелену цибулю. Подавати деруни з соусом.

Скумбрія з морквою в банці

ПОТРІБНО: 2 тушки скумбрії, 2 головки цибулі, 1 морквина, 2 лаврових листа,
7-10 горошин чорного запашного перцю,
1 лимон, 2 ст. л. соняшникової олії, 0,5 ч. л.
цукру, 1 ч. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: якщо скумбрія заморожена, розморозити (не повністю), випатрати, відрізати голову, хвіст, шкірку залишити, промити, дати стекти воді, порізати на порційні шматочки (приблизно на
три шматочки кожну рибину). Шматочки
скумбрії посолити, додати цукор, збризнути лимонним соком, перемішати і залишити на 15 хв. Цибулю порізати кільцями або
півкільцями. Моркву – соломкою.
На дно літрової банки покласти лавровий лист, а потім чергуючи, моркву, цибулю, перець і скумбрію. Зверху налити
олії. Банку накрити залізною кришкою,
попередньо знявши з кришки гумку.
Банку з рибою поставити в холодну
духовку, потім запалити її, довести вміст
банки до кипіння і зменшити температуру до мінімуму (150 градусів). Запікати
скумбрію 1 годину. Готову скумбрію можна їсти як в гарячому, так і холодному стані. З гарніром чи без нього. Філе можна
використовувати при приготуванні салатів, точно так само як рибу з промислової
консерви.

Запечена морква

ПОТРІБНО: 450 г моркви, 2 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. меду, 1 ч. л. кінзи і коріандру, 0,5 ч. л. тмину, 4 зубки часнику, 2 ст. л.
петрушки, 1 ст. л. цедри лимона, сіль, перець – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: моркву почистити.
Духовку розігріти до 200 градусів. У посудині змішати оливкову олію, коріандр,
мед, тмин. Моркву і зубки часнику ви-

класти в змащену олією форму для запікання. Приправити сіллю і перцем, полити сумішшю з оливкової олії та меду. Запікати хвилин 30 до золотаво-коричневого
кольору, періодично помішуючи. Дістати з духовки, подрібнити печений часник,
змішати його з петрушкою і цедрою лимона. Посипати цим моркву.

Морквяний торт
із сирним кремом

Рецепт морквяного торта зовсім
простий, а торт виходить дуже незвичайний. Хто ніколи не стикався з
ним, ніколи й не здогадається, що у
складі тіста є морква. Ну, хіба що колір
навіє здогад. Ніжний та ароматний, у
міру солодкий і вологий, соковитий, з
приємною кислинкою, яку дає сир.
ПОТРІБНО: 4 яйця, 2 скл. цукру, 2 скл.
тертої моркви, 1,5 ч. л. соди, погашеної
оцтом, 3 скл. борошна. Крем: 250 г кисломолочного сиру, 200 г вершкового масла,
4 ст. л. цукру, ванілін. Сироп: 1 скл. води, 1
ст. л. цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цукром, додати погашену соду. Чищену
моркву потерти на дрібній тертці і теж додати до яєць. Наприкінці всипати борошно і добре вимішати. Тісто розділити на
2-3 частини і спекти коржі. Якщо коржів
вийшло 2, кожен можна розрізати навпіл і
всього вийде 4 коржі.
Для крему сир (краще взяти магазинний – у ньому менше крупинок і структура його кремоподібна, на відміну від домашнього) кімнатної температури розтерти з цукром. Додати масло (теж кімнатної температури) і збити до однорідності. Приготувати сироп: закип’ятити усі
складники й охолодити. Сиропом просочити коржі і перекласти їх кремом. Верх
торта прикрасити як завгодно: шоколадом, крихтами печива тощо.

Як обрати смачну і корисну моркву

Найсоковитішою є морква з товстими, а не довгими, коренеплодами. З
такої моркви виходить смачний сік, її додають у салати, використовують у
сирому вигляді як гарнір, а також маринують. Морква інших сортів вимагає
теплової обробки: печіть iз неї запіканки, пироги, тушкуйте, — буде смачно.
Вживати моркву найкраще з жиром — з олією або вершковим маслом,
сметаною чи вершками. Каротин моркви розчиняється в жирах і в такому
вигляді краще засвоюється організмом.
Частина вітамінів при тепловій обробці руйнується. При варінні моркву рекомендується класти в киплячу воду і підтримувати рівномірне, але не
бурхливе кипіння. У таких умовах краще зберігається вітамін С. Каструлю
обов’язково накривайте кришкою.
Морква належить до помаранчевої групи овочів, тому корисна тим, хто хоче
позбутися негативних емоцій, тривоги, апатії та сіруватого відтінку шкіри.
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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.
Тернопільська облспоживспілка
продає з аукціону приміщення магазину
«Продтовари» загальною площею 257,7 кв.м
за адресою Гусятинський район, м. Копичинці, вул. Гусятинська, 56.
Стартова ціна лота - 258 000 грн.,
перший крок аукціону - 12 900 грн.
Реєстраційний внесок - 200 грн., гарантійний внесок – 5 відсотків від стартової
ціни лота.
Аукціон відбудеться 15 лютого 2018
року о 10:00 год. за адресою м. Тернопіль,
майдан Волі, 4.
Останній термін реєстрації учасників
9 лютого 2018 року.
Телефони для довідок:
521044, 526825.

Украiнськi
жарти
.

- Чому в 1917 році у Росії сталася революція?
- Бо не було журналіста Соловйова, який би в
телевізорі щодня кричав про підступний Захід і
доброго царя.
  
- Багато українців скаржаться, що сьогодні на
свою зарплату можуть купити менше, аніж вчора.
- Ну і що? Зате більше, аніж завтра.

Відповіді
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Калейдоскоп
ГОРОСКОП
З 31 січня по 6 лютого

На Театральному майдані у Тернополі відбувся
ювілейний фестиваль «Нова радість стала» .
Аматорські колективи із різних куточків області
колядували та віншували на щастя і на добро!

Вітаємо!

1 лютого далекого 1929 року з’явилася на світ наша
дорогенька мама, бабуся та прабабуся

Ярослава Михайлівна Дутка
з с. Озерянка Зборівського району.

Ми щиро вітаємо її з цим поважним віком!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні.
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,
Солов’ї защебечуть грайливо,
Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,
Хай життя буде довгим й щасливим.
Спасибі, рідненька, за Ваше тепло,
За людяність щиру, за Ваше добро,
За руки робочі, за хліб на столі –
Уклін Вам низенький до неньки-землі.
Хай Вам Бог здоров’я і щастя дає,
Зозуля сто років нехай накує!
Нехай ангели Божі Вас бережуть,
Лиш сонячні дні на крилах несуть!

З повагою і любов’ю – дочка Марія з сім’єю,
сини Євген та Ігор з сім’ями, внуки, правнуки,
сестри, уся родина, вдячні учні.

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники
народно-аматорського хору "Калина"
с. В. Дедеркали Шумського району.

Вітаємо!

4 лютого минає 56 років, як поєднали свої долі

Галина та Микола Галунки
із с. Хоробрів Козівського району.

Шумлять літа подружнього життя,
Як на вітрах стрункі тополі,
А в тих літах – і сонце, і дощі
Непростої, хоч і цікавої, долі.
Навпіл ділили Ви щастя,
Смуток, радість і тривогу.
Подолали все удвох –
Нам прийшли на допомогу.
Тож бажаємо у парі
Вам ще довго жити,
Добротою і любов’ю
Всіх нас обігріти.
Хай у радість буде Вам життя,
Не підводять люди і здоров’я.
Сонця Вам! У серці, в почуттях,
У думках, надворі та у долі!
Поруч з Вами ангел хай летить,
Береже Вас від біди повсюди,
Хай несе Вам щастя кожна мить
Й благодать Господня з Вами буде!

З повагою і любов’ю – діти, внуки, правнуки,
приятелька Іванна Ярема.

Вітаємо!

працівників Почаївського
психоневрологічного будинку-інтернату -

іменинників лютого 2018 року

Ольгу Кліменчук, Олексія Самчука, Лесю Ломоносову,
Ніну Каняєву, Надію Гнатюк, Софію Зарицьку!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!

Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою  колектив Почаївського
психоневрологічного будинкуінтернату.

Вітаємо!

Адміністрація та колектив фермерського господарства
«Вікторія-92» вітає свого працівника

Павла Олеговича Кушніра
з Днем народження!

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі,
Нехай щаслива буде кожна мить!

Хай сила й успіх прибувають,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить!

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

ОВЕН. Ви працюватимете
без відпочинку, щоб мати достаток. Доведеться брати кредити та позики як для розвитку проекту, так i заради задоволення власних потреб.
ТЕЛЕЦЬ. Що стосується фінансів, усi кошти ви витрачатимете марно, лише малу частину з них буде вкладено в
обiг. На роботi можлива аудиторська перевiрка.
БЛИЗНЮКИ. Вашому здоров’ю нічого не загрожує. У вас
відмінний тонус і заряд енергії, подбайте про збалансоване
харчування. На роботі очікуйте успіху.
РАК. Дуже багато як у суспільному, так і в особистому
життi залежатиме вiд вас самих. Багатьом удасться поміняти своє ставлення до життя
й остаточно визначитися з цілями.
ЛЕВ. Вашi інтереси повернуться у бiк розвитку кар’єри
та самореалізації. У цьому ви
досягнете неабияких успіхiв.
З близькими людьми пануватимуть довірливі й теплі стосунки.
ДІВА. Ви прагнутимете лідирувати в колективі, намагаючись виділитися за рахунок особистих якостей, чіткої
продуманої стратегії, а також
можливості приймати правильні рішення.
ТЕРЕЗИ. Ви маніпулюватимете людьми, підпорядковуючи їх своїй волі та заражаючи своїми ідеями. З’явиться
багато можливостей заробити гроші i вкласти їх у розвиток справи.
СКОРПІОН. Навколо вас
постійно перебувають люди,
які розраховують на вашу допомогу. В результаті цього відчуєте, що витратили майже
всі гроші. Щоб поповнити бюджет, доведеться шукати додаткову роботу.
СТРІЛЕЦЬ. Потрібно проявляти більше уваги до
здоров’я, адже ваше небажання звертатися до фахівців
може призвести до небажаних
наслiдкiв. Бiльше бувайте на
свiжому повiтрi.
КОЗЕРІГ. На вас чекає щасливий перiод, сповнений несподіваних приємних подій і вдалих збігів обставин.
З’явиться багато нових знайомих, які багато в чому змiнять
ваше життя.
ВОДОЛІЙ. Ви звикли бути
душею компанії, завжди перебуваєте в центрі уваги, це обіцяє безліч перспектив і вигідних пропозицій. Декому пощастить укласти вигiдний
контракт.
РИБИ. Ви вирішите, що настав час міняти життя у кращий бiк, для цього не пошкодуєте ні сил, ні коштів. Доведеться розширювати коло
знайомств i покращувати знання.

