Зниження цін на продукти ні сьогодні, ні в майбутньому очікувати не варто

На запитання «Нашого ДНЯ» відповідає Ірина СИДОР - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія ТНЕУ.

стор.

Садимо арахіс, як картоплю

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

Крізь роки не згубили
раннього цвіту кохання
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10-11 стор.

Родина Молчанових вирощує
горіхи на власному городі 13 стор.
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Як мандрувати за безцінь:

тернополянин за кілька років

побував у 44 країнах
Чи можливо перетворити закордонні подорожі
в спосіб життя, якщо в кишені у вас не так
багато грошей? Мінімальний бюджет не привід відмовляти собі в задоволенні
побачити вулиці Стокгольму чи помилуватися
барвистими пейзажами Перу, каже
тернополянин Олег Кошла.
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стор.
Продаж якісних товарів

Секонд Хенд
гуртом від 20 кг.

безкоштовна доставка

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

Погода в Тернополі й області
7 лютого - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 9-10, вдень 1-4
градуси морозу. Схід сонця - 7.38, захід 17.25.
8 лютого - хмарно, сніг, мокрий сніг,
температура повітря вночі 1-2, вдень 0-1
градус морозу. Схід сонця - 7.36, захід 17.26.

9 лютого - хмарно, сніг, температура повітря вночі 0-2,
вдень 1-2 градуси морозу. Схід сонця 7.35, захід - 17.28.
10 лютого - хмарно, сніг, температура повітря вночі 2-3, вдень 1-3 градуси
морозу. Схід сонця - 7.33, захід - 17.30
11 лютого - хмарно, без опадів, тем-

пература повітря вночі 5-6, вдень 1-3
градуси морозу. Схід сонця - 7.31, захід 17.31.
12 лютого - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 3-4, вдень 1-3
градуси морозу. Схід сонця - 7.29, захід 17.33.
13 лютого - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 9-10, вдень 2-4
градуси морозу. Схід сонця - 7.28, захід 17.35.

Афіша

Тернопільський
академічний драматичний
театр імені Т. Шевченка
7 лютого – музична комедія «Сорочинський ярмарок».
8 лютого – музична
комедія-жарт «Як наші діди
парубкували».
10 лютого – трагікомедія
«Дитина в дарунок».
11 лютого – відверта комедія +18 «Гормон кохання, або
Тестостерон».
Поч. о 19.00.
Для дітей
11 лютого – казка «Рукавичка». Поч. о 13.00.
Тернопільська обласна
філармонія
8 лютого – концерт із циклу «Музикотерапія» «Зцілення музикою". Музика Моцарта, Вівальді та Гріга у виконанні камерного оркестру Тернопільської обласної філармонії.
Поч. о 18.30.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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Віктор ОВЧАРУК: «На програми підтримки
учасників АТО та членів їх родин обласна
рада виділяє значні кошти»

Крім того, при потребі фінансування збільшуватиметься, - наголосив голова обласної ради під час засідання ради
підтримки учасників антитерористичної операції, у якому
брали участь голова ОДА Степан Барна, секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада, учасники АТО, громадські
активісти, представники від-

повідних управлінь та відділів
ОДА, виконавчого апарату Тернопільської облради, керівники
медичних закладів. За словами
Віктора Овчарука, обласна рада
приділяє значну увагу питанням надання допомоги учасникам АТО і членам їх сімей, сприяє вирішенню їх проблемних
питань.
«Так, затверджено Програму
підтримки осіб, які брали участь
в антитерористичній операції,
та членів сімей загиблих під час
проведення АТО, до 2019 року.
До неї неодноразово вносилися зміни, відповідно до яких фінансування програми зросло
більше ніж удвічі - із початкової
суми 6,3 до 13,1 мільйона гривень. Усі кошти виділяються з
обласного бюджету», - зазначив
Віктор Овчарук.
У цьому році заплановано виділити 3,8 мільйона гривень для матеріальної підтрим-

ки членів сімей загиблих під час
проведення антитерористичної
операції, вирішення соціальнопобутових потреб бійців та родин АТО. Це на 1,5 мільйона
більше, ніж у 2017 році.
У рамках програми врегульовано також питання компенсації вартості навчання за рахунок коштів обласного бюджету
дітям з сімей учасників АТО, які
здобувають освіту на платній
основі у комунальних навчальних закладах. Уже готуються
зміни до програми задля того,
щоб такі пільги поширювалися
і на учасників АТО, які бажають
навчатися.
Фінансова підтримка учасників АТО та членів їх сімей
здійснюється і за рахунок коштів обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота», виконавцем якої
є також і виконавчий апарат об-

ласної ради. У 2017 році з фонду обласної ради за зверненнями надано матеріальну допомогу 1021 особі (учасникам АТО
та членам їх сімей) на загальну
суму 3 мільйони 644 тисячі гривень. У грудні минулого року
були внесені зміни до зазначеної програми. Це дасть змогу
вже у 2018 році направити для
надання матеріальної допомоги
учасникам АТО та членам їх сімей 6 мільйонів 392 тисячі гривень.
«На програми підтримки
учасників АТО та членів їх родин обласна рада виділяє значні кошти. При потребі фінансування збільшуватиметься. Реформи децентралізації сприяють перевиконанню обласного
бюджету. Відтак, кошти виділятимуться на найважливіші напрямки, серед яких, без сумніву,
підтримка учасників АТО», - додав Віктор Овчарук.

Тема тижня
Червоночорний прапор
узаконили

В

ідтепер у
Тернополі під час
усіх урочистих та
святкових заходів на
державних будівлях
та комунальних
установах одночасно
із синьо-жовтим
прапором обов’язково
підніматимуть прапор
національної революції
- червоно-чорний.
Таке рішення прийняли
на сесії Тернопільської міської ради як відповідь на ухвалений польським Сеймом закон про заборону пропаганди
«бандерівської ідеології».
Очільник Тернополя Сергій Надал зазначив, що попри ухвалення зазначеного
закону, Польща, як і раніше,
залишиться партнером Тернополя. Адже сім польських
міст є нашими офіційними
містами-побратимами, з якими місто розвиває дружні
взаємини.

Українські чиновники і політики від грошей
та влади збилися з пантелику

За що українським
чиновникам держава
платить десятки, сотні,
мільйони гривень
зарплати? У чому полягає
їхній менеджмент? У тому,
що підвищили пенсії? Так
це гроші платників податків.
Чи в тому, що водіїв
громадського транспорту
змушують пасажирам
видавати квитки?.
Прикладом реформ і так званого «менеджменту» влади є те, що Україна «пасе
задніх» у світовому рейтингу процвітання.
Наша держава посіла 112 місце у світовому рейтингу рівня життя, втративши п’ять
позицій, порівняно з 2016 роком. Про це
йдеться у дослідженні британського аналітичного центру «The Legatum Institute».
Країни оцінюють за такими категоріями,
як стан економіки, соціальної сфери, влади, підприємництва, охорони здоров’я і
персональної свободи громадян. Найнижчу оцінку Україна отримала у сфері охорони здоров’я.
Якщо вартість газу для населення, як прогнозують, з 1 квітня таки зросте на 62 відсотки, то рейтинги ще більше
«зів’януть». Експерти вже підрахували: це
збільшить кількість родин-субсидіантів із
9,6 мільйонів, зареєстрованих торік, - до
11-12 мільйонів. Для людей «голубе» паливо стане золотим. Для державної казни - ще тяжчою ношею. Задоволені будуть
лише олігархи, чиї кишені грітимуть «газові» гроші.
Наші чиновники люблять мандрувати
світом у пошуках інвесторів. І переймати
досвід. Щодо інвесторів. Україну в рейтингу економічної свободи визнано найгір-

На фото: будинок мільярдера Уоррена Баффета.

шою серед країн Європи. Наша країна посіла останнє, 44 місце в Європі, і 150 місце
серед 186 країн світу в рейтингу економічної свободи аналітичного центру «Heritage
Foundation» (стратегічний дослідницький
інститут США).
«Heritage Foundation» наголошує на необхідності боротьби з корупцією, розвитку
ринків капіталу, приватизації держпідприємств і вдосконаленні законодавчої бази
та верховенства права. Щоб вилікувати ці
соціально-економічно-правові «болячки»,
потрібні не «заштрики» у вигляді недосконалих законів і обіцянок, а реанімація цілої
системи. Бо економічна стагнація триває.
А інвестори - не самогубці.
Вітчизняний бізнес назвав найбільш
корумповані державні органи під час щорічного опитування щодо сприйняття корупції в Україні бізнес-середовищем, яке
провела Американська торгова палата. 91
відсоток опитаних зазначили, що стикалися торік з корупцією під час ведення бізнесу. Це на 10 відсотків більше, ніж у 2016
році. 71 відсоток респондентів вважає найбільш корумпованими суди. Більше половини - податкові та митні органи. Третина
- місцеві органи влади. Результати дослідження базуються на оцінці сприйняття

ситуації міжнародною бізнес-спільнотою,
що працює зараз у нашій країні.
Голова робочої групи з питань протидії
корупції Американської торгової палати в
Україні Ігор Світлик зазначив: «Ми повернулися до показника 2014 року. Тоді також
91 відсоток опитаних відповіли, що стикалися з корупцією».
То чи варто дивуватися, що в українських чиновників знаходять золоті злитки, квартири на декілька сотень «квадратів», величезні будинки, дорогі авто, яким
би позаздрили іноземні мільйонери. І часто законність цього добра довести складно. Майже не допомагає електронне декларування. Хоча правоохоронці відкрили
близько 200 справ, жодного чиновника не
покарали. І до цієї доволі скромної статистики не потрапили топ-посадовці - лише
дрібні держслужбовці.
А тепер - про досвід, за яким наші чиновники їдуть у світ. Знаючі люди розповідають: найбільше деяких українських посадовців за кордоном цікавить шопінг, місцева гастрономія, розваги. І зробити фото з
відомими людьми, аби вдома похвалитися.
Стиль життя і побут закордонних колег може розчарувати українських посадовців і бізнесменів. Багатьом західним

«слугам народу» й не снилися будинки на
два поверхи вниз і три - вверх, триметрові паркани, фонтани, фазани і ще бозна що.
Тамтешні чиновники бідняки, порівняно з
нашими.
Коли вперше побачила будинок шерифа 35-тисячного американського міста,
здивувалася. Житло нічим не відрізнялося
від невеликих сусідських будинків. Лише
службовою автівкою на подвір’ї з написом:
«Шериф». Подібне зустрічала і в інших містах. Як живуть українські «шерифи» - розповідати не буду. Це усім відомо.
На Заході не прийнято хизуватися своїми статками. У місті Омаха, що в штаті Небраска, знайомі американці із захопленням розповідали про будинок місцевої
знаменитості - багатія Уоррена Баффета.
Для американців житло цього мільярдера
- символ ощадливості. А ще він займається благодійністю. Торік пожертував три мільярди «зелених».
Статки Баффета сягають 75,6 мільярдів доларів. Його вважають одним із найрозумніших мільярдерів. Та, незважаючи на статус одного з найбагатших людей
планети, Баффет живе у скромному будинку, який купив ще у 1958 році за 31,5 тисяч
доларів. На запитання на тему житла, відповідає, що не був би щасливішим, якби
мав шість чи вісім будинків, пише видання «Hyser».
Інший відомий багатій, засновник
«Facebook» Марк Цукерберг, любить носити
простий одяг: футболки, джинси. Їздить на
автомобілі «Volkswagen» з ручною коробкою передач. Для американців - це застаріла техніка. Також займається благодійністю. Його статок - 56 мільярдів доларів.
Нашим бізнесменам, чиновникам, політикам такого б «досвіду».
А то від грошей і влади
самі збилися з пантелику
і країну збивають…
Ольга ЧОРНА.
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Скористайся
допомогою від
держави! Створи
обслуговуючий
кооператив!
2018 рік в області
буде визначальним з
точки зору розвитку
тваринництва,
кооперативного руху та
відновлення сільського
господарства. Під ці
напрями діяльності в
Державному бюджеті
на всі регіони України
закладено 6 млрд. 300
млн. грн.
Скористайся
допомогою від
держави! Створи
сільськогосподарське
підприємство або
обслуговуючий
кооператив! Адже твій
розвиток залежить від
твоєї ініціативи!

Які сюрпризи готує нам погода

У

День бабака,
який відзначають
2 лютого,
харківський бабак
Тимко III передбачив,
що весна цього року
буде ранньою і теплою.
Бабак-віщун, який
живе на біологічній
станції Харківського
національного
університету імені
Каразіна, зробив
перше у своєму житті
передбачення весни. Він
змінив на посту бабакавіщуна свого батька,
Тимка II, який «вийшов
на пенсію».
Тварина, яку навмисне будять щороку 2 лютого, не побачила своєї тіні, тому, за прогнозами весна має прийти в
Україну вже через 6 тижнів. За
повір'ям, якщо 2 лютого погода буде сонячною і бабак побачить свою тінь – зима буде
довгою. Якщо навпаки – слід
чекати ранньої та теплої весни.
Бабак говорить, що через
6 тижнів буде тепла весна, –
розтлумачив професор біологічного факультету ХНУ імені
Каразіна Віктор Токарський.
Із бабаком згідний і директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Він озвучив думку, що весна в Україну у 2018 році може
прийти рано, адже на це може
вплинути аномально тепла
зима.
- В середньому, кліматична температура підвищується
кілька десятків років поспіль.

Бабак Тимко обіцяє ранню весну,

Гідрометцентр — «температурні гойдалки»,
а народний синоптик багато дощів

Зміни є причиною зростанТа попри ранню весну ймоня температурного режиму вірні короткочасні «зимоне тільки влітку, але й взим- ві» дні – снігопади та морози,
ку. Згідно з нашими даними, адже такі аномальні «вибриза останній час в найбільш хо- ки» погоди вже спостерігали і
лодні місяці стало тепліше на у попередні роки.
2-2,5 градуса. Все це в значній
Народний провісник помірі скоротило тривалість зи- годи Леонід Горбань прогномового пезує пого...Таких високих
ріоду, а сама
ду з допоукраїнська
статемператур взимку могою
зима стала
ровинної
не спостерігалося м е т о д и к и
іншою, – пояснив Кульпротягом останніх "Брюсовобіда.
го календа100 років...
Він зазнаря", в якочив, що симу розраноптики не перестають диву- хунки ведуться за народниватись різким змінам у пого- ми прикметами, а також за
ді. Зокрема, цьогорічна зима числовими рядами планет.
в Україні є аномально теплою У формуванні річної погоди
– таких високих температур по черзі беруть участь Сонвзимку не спостерігалося про- це, Місяць і планети: Мертягом останніх 100 років.
курій, Венера, Марс, Юпітер,

Сатурн. Минулий 2017-й був
роком Сонця, а 2018-й - це
рік Венери.
- Рік Венери - більше вологий, аніж сухий, - йдеться у прогнозі Горбаня. - Весна очікується прохолодна і
сира: холодний березень, також не жаркі й посушливі квітень і березень. Літо - вологе
і помірно тепле. Роки Венери
врожайні на колосові культури, але небезпека в тому, що
в період їхнього збирання бувають сильні дощі, які мають
затяжний характер, що призводить до втрати врожаю.
Осінь спочатку тепла, потім
холодна, вже наприкінці жовтня можливі морози. Зима помірна, спершу суха, потім холодна, дуже сніжна, що призведе до великого розливу річок.
Схожі припущення висловлюють і в Укргідрометцентрі.
Фахівці прогнозують, що 2018
рік буде середньостатистичним і, можливо, більш дощовим, ніж зазвичай.
"Як і в попередні 2-3 роки
через глобальне потепління
можливі часті перепади температур, особливо влітку спекотна погода ненадовго зміниться прохолодною, потім
знову спека, знову грози", —
аналізує заступник начальника Гідрометцентру Анатолій
Прокопенко.

До 15 лютого
маємо шанс
змінити
життя

З

31 січня по 15
лютого 2018
року ми можемо
спостерігати явище,
яке астрологи
називають «коридор
затемнень».
Почалося воно місячним
затемненням під час повного місяця в знаку Лева і завершиться частковим сонячним затемненням 15 лютого в 22.52 за київським часом у Водолії. Нинішній коридор затемнень, за словами астрологів, може вплинути на наступні 18 років вашого життя.
Це будуть складні і емоційно напружені два тижні. І
найголовніша порада астрологів: не приймайте в цей
час жодних доленосних рішень. Зруйнувати все зараз
особливо легко, але швидше за все потім ви про це пошкодуєте, а виправити щось
буде фактично нереально.
При цьому коридор затемнень дає нам шанс на зміни, про які ми давно мріяли.
Важливо намітити і навіть
записати свої цілі, закласти
свою програму на майбутнє.
Цей час – прекрасна можливість позбутися того, що
вас давно обтяжує, - шкідливих звичок, залежностей, суджень. Що стосується
здоров'я – зараз можуть проявити себе загостреннями
хронічні захворювання.

4

№5 (240) / 7 лютого-13 лютого 2018 р.

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Реалії

Зниження цін на продукти ні сьогодні,
ні в майбутньому очікувати не варто
Підвищення вартості
продуктів харчування
надзвичайно б’є по гаманцях
українців. Цінники в
магазинах змінюють доволі
часто. І прогнози невтішні:
ціни зростатимуть й далі. Що
є причиною такої ситуації?
На запитання «Нашого ДНЯ»
відповідає Ірина СИДОР кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів
імені С.І. Юрія ТНЕУ.
- Найбільш показово є співвідношення показників зростання цін (індекс
споживчих цін) і доходів громадян. При
зростанні мінімальної зарплати у 2016
році до 3200 гривень відбулося суттєве
зростання цін на товари і послуги, зокрема продукти харчування. За офіційними
даними Держкомстату, споживча інфляція склала 12,4 відсотки у 2016 році і 13,7
відсотків - у 2017-му. Хоча за окремими
товарами цей показник сягнув понад 3555 відсотків, як, наприклад, на пшеницю,
соняшник, цукор, м’ясо. Це зростання
обумовлено несприятливими погоднокліматичними умовами не лише в Україні, а й в інших країнах - експортерах згаданої продукції, що призвело до світового зростання цін. Запровадження квотування експорту дещо стримало зростання цін на зернові культури.
Проблемою проведення аналізу динаміки цін на товари і послуги в Україні
є невідповідність офіційних показників
Держкомстату і експертів у даній галузі,
наприклад, представників Асоціації постачальників торгівельних мереж України. Так, за висновками останніх, зростання цін торік на соціальні продукти харчування відбулося в межах 20-50 відсотків.
Іншими чинниками впливу на ріст
цін є: з одного боку - пожвавлення попиту споживачів через зростання їх купівельної спроможності, з іншого - ріст
мінімальної платні призвів до зростання витрат виробництва, адже складовою виробничої собівартості продукції
виступає оплата роботи працівників. Закладаючи в ціну товару витрати на зарплату, відбулося здорожчання продукції.
Суттєвий вплив на зростання цін споживчих товарів складають супутні складові: вартість палива і енергоносіїв. Паливо торік подорожчало на 22 відсотки,
а енергоносії - на 26.
Також до чинників впливу на зростання цін споживчих товарів, як правило, продукції сільськогосподарського виробництва, слід віднести зростання ринку експорту продукції.
- Дорогий долар і дешева гривня - основні чинники щодо подорожчання продуктів? Чи існують ще якісь фактори? Наприклад, недостатній контроль з
боку Антимонопольного комітету? Монопольна змова найбільших роздрібних мереж?
- Останнім часом спостерігається значне зростання курсу долара і євро та знецінення гривні - це знакові сигнали щодо
ослаблення економіки країни. Вони без-

посередньо впливають на зростання цін
на всі без винятку товари і послуги. Причина - імпортна складова товарної продукції. Навіть за умови вітчизняного виробництва продукції з використанням вітчизняної сировини та робочої сили вартість транспортування продукції, основу якого складає ціна палива, обумовлює
ріст кінцевої ціни для споживача.
Кінець 2017 року та початок 2018-ого
відмічені як період стрімкого зростання
цін на паливо в Україні. Вперше в Україні вартість пального перетнула психологічну відмітку у 30 гривень. Цікаво, що
сталося це в зимовий період, коли обсяги
продажу пального традиційно падають.
Відтак, перше припущення щодо зростання цін є те, що власники АЗС вирішили таким чином уникнути падіння власних доходів. Утім, зростання цін на пальне вони пояснюють ринковими чинниками: слабка і нестабільна економіка та
скорочення поставок імпортного палива,
зокрема з Білорусії.
З позиції держрегулювання, паливномастильні матеріали є підакцизними товарами і підпадають під оподаткування акцизним податком. Зростання цін на
пальне сприяє зростанню його податкової складової, а відтак - наповненню бюджету. Водночас, це призводить до зростання цін на товари і послуги, в тому числі на соціальну продукцію. Таким чином,
від зростання цін держава отримує зиск
шляхом збільшення податкових надходжень, а для споживача товарів і послуг
- це зменшення купівельної спроможності та зростання додаткових витрат.
На стрімке зростання цін на паливо
відреагувала громадськість та Уряд, визнавши роботу Антимонопольного комітету негативною. У суспільстві домінує позиція щодо існування домовленості між трейдерами щодо встановлення ціни. Це питання повинно бути врегульоване Антимонопольним комітетом,
адже подальше зростання цін на паливомастильні матеріали лише загострить
важке економічне становище в країні.
- Чи існує на продовольчому ринку України конкуренція за прикладом країн Заходу?
- Так, хоча в окремих сегментах ринку
спостерігається недобросовісна конкуренція і зловживання монопольним становищем. На внутрішньому ринку України відносно висока конкурентність фіксується у таких секторах економіки як
торгівля (54,9 відсотків ринків з конкурентною структурою) і агропромислове
виробництво (45,7 відсотків).

Щодо цінової конкурентності на продовольчому ринку, то в мережі роздрібної торгівлі вона є незначною і передбачає рівень цін, який дозволяє утримувати відповідний обсяг продаж та узгоджується з цінами на аналогічні товари у конкурентів. Більшість мереж за характером цінової політики неоднорідні і
спрямовані на утримання певної ніші серед споживачів.
Прикро, що в Україні, здебільшого,
споживачі віддають перевагу саме ціновому фактору при виборі товарів і послуг, а їх якість є вторинною. Відсутність
держконтролю за встановленням ціни у
паритеті «ціна - якість» обмежує споживчий вибір товарів і послуг.
- Якимось чином можна вплинути на ціноутворення хоча б
щодо його часткового відкату?
- Зважаючи на економічну ситуацію
в країні й ті чинники, які суттєво впливають на формування ціни на споживчу продукцію (про що зазначено вище),
сподіватися на зниження рівня цін сьогодні і в майбутньому не доводиться. Незначне коливання цін на продовольчих
ринках може відбутися сезонно, але суттєво їх зниження не буде. У ситуації, що
склалася, можна частково призупинити
зростання цін на окремі соціально значущі товари шляхом вибору певних інструментів державного регулювання цін.
Проте, «часткового відкату» цін не буде.
- Держава відмовилася від регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Вони
відразу подорожчали. Споживачі від цього програли. Чи не
варто все-таки повернутися
до цієї практики? Хоча б на деякий час, поки зміцнитися національна валюта і збільшиться
купівельна спроможність українців?
- Так, в Україні з першого липня минулого року відмінено державне регулювання цін на будь-які продукти, товари і
послуги. Це мало на меті сприяння розвитку конкуренції та уникнення бюрократії у сфері ціноутворення. А на практиці відбулося значне зростання цін, особливо на товари і послуги першої необхідності. Таким чином, спровоковано безконтрольне здорожчання цін.
Я - прихильниця адекватного держрегулювання цін на товари і послуги першої необхідності, насамперед, продукти
харчування, ліки, транспорт, комунальні платежі. Безконтрольність у формуванні цін провокує подальше зубожіння
населення. У будь-якій економічно розвинутій країні світу здійснюється держрегулювання цін на певний перелік соціальних товарів і послуг, а відміна одного з його інструментів (встановлення
фіксованої ціни, чи певного рівня торгівельної надбавки до ціни виробника) передбачає запровадження іншого інструменту. Для прикладу, широкого розповсюдження у європейських країнах набула практика державного субсидіювання
сільськогосподарського товаровиробника, надання споживчих субсидій громадянам, зниження ставки ПДВ на соціально значущі товари і послуги до п’яти відсотків та інше.
В Україні виникає парадокс, коли
Уряд бере на себе зобов’язання щодо
встановлення прожиткового мінімуму,
мінімальної зарплати, формування спо-

живчого кошика громадян, а від державного регулювання цін на продукцію цього споживчого кошика відмовився. Коли
ведуться подвійні стандарти щодо визначення вартості товарів, необхідних
для життя громадян. Так, з 2008 року Міністерством соцполітики паралельно з
Урядом ведеться розрахунок фактичного розміру прожиткового мінімуму для
громадян на основі середніх цін на споживчі товари і тарифів на комуналку. Доволі цікавим є свіввідношення фактичного показника прожиткового мінімуму та показника, визначеного Міністерством соціальної політики України (далі
МСПУ). Зокрема, торік середньорічний
прожитковий мінімум на одну особу становив 1624 гривні, а аналогічний показник, визначений МСПУ, складає 3035,3
гривні.
Широко розповсюджені сьогодні субсидії для населення. Видатки держбюджету у 2017 році склали 57,4 мільярди
гривень, на 2018 рік заплановано 71 мільярд. Майже кожне третє домогосподарство користується правом на отримання субсидії. Чи правильно це? Відповідь неоднозначна. З одного боку - субсидія, як матеріальна допомога зі сплати за послуги ЖКГ, є суттєвою підтримкою громадян у період економічної стагнації економіки країни, чисельного безробіття і масової трудової міграції. З іншого - тотальне бюджетне фінансування
субсидій провокує масове утриманство
і сприймається населенням як належне.
Досвід використання субсидій має кожна
країна світу, але тільки у перехідний період становлення і розвитку економіки і
має тимчасовий характер. В Україні альтернативи субсидії нема.
Я вважаю, що необхідно відходити від
практики субсидіювання населення, а
натомість сприяти створенню нових робочих місць, підтримці підприємництва,
легалізації тіньового сектору економіки.
- Якщо долар зростає, в Україні
все дорожчає, продукти в тому
числі. Коли інвалюта у вартості падає, фактично, нічого з
товарів і послуги не дешевшає.
Чому ж так?
- Зростання курсу долара чи євро провокує зростання цін практично на усі товари і послуги. Як правило, вітчизняна
практика показує: таке зростання цін не
є адекватним зростанню курсу валют, а
з деяким запасом. Тобто, продавець зважає на ризики, які можуть виникнути і
перекладає їх на споживача. При коливанні курсу валют здешевлення товарів
і послуг не відбувається. Причина - у нестабільності економічної ситуації та значній ймовірності виникнення повторних
ризиків у виробника чи продавця товару, послуги. Цьому сприяє і політична ситуація в країні. Держбюджет-2018 сформований з урахуванням курсу долара на
рівні 29,9 гривні. Тому жоден підприємець не буде ризикувати, знижуючи ціну
на свою продукцію в гривнях.
На завершення хочу відмітити: ціна
є тим мірилом вартості, що відображає
весь спектр взаємопов’язаних чинників,
які є в економіці країни. І є індикатором
визначення не лише економічного розвитку країни, а й політичного та суспільного. Тому, особливості формування цін,
доцільність їх держрегулювання є предметом не лише наукових дискусій, а викликає інтерес і в громадськості.

Пам'ять
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«Він підготував один з перших посібників з історії
України. З різних міст просили, щоб передали їм»
Тернополяни згадують відомого науковця, громадського діяча,
професора, заслуженого працівника народної освіти України
Богдана Дмитровича Лановика

С

ерце вченого перестало
битися наприкінці минулого
року, 23 грудня. У минулому
номері в статті, присвяченій
світлій пам’яті Богдана
Дмитровича, вкралася прикра
помилка з датами. На що він сам,
можливо, знайшов би жартівливу

відповідь. Колеги науковця
розповідають: він мав добру
вдачу й по-мудрому реагував на
різні життєві ситуації.
У Тернопільському національному економічному університеті, у якому
Богдан Лановик працював майже все
життя, згадують - називали його чудотворцем. У царині науки йому вдавалися речі, які, здавалося, неможливо здійснити. Ще в 1990-ті роки він провів у
Тернополі міжнародну наукову конференцію. Після розпаду Союзу заснував
одну з перших в Україні кафедр українознавства. За його редакцією підготували перший навчальний посібник «Історія України» для студентів економічних і технічних вишів.
- На той час він підготував один з
перших таких посібників з історії України, - згадує колишній аспірант Богдана

Дмитровича, доктор політичних наук,
учасник АТО Микола Лазарович. - З різних міст зверталися і просили, щоб передали їм. Так само Богдан Дмитрович
одним з перших почав займатися проблемами еміграції, Голодомору. Він був
напрочуд активний, часто їздив до Києва, домовлявся про видавництво книжок. Його поважали не лише як науковця, а за людські якості. Заходимо чи то
у видавництво, чи в Міністерство освіти – всі його знають. Питав його іноді:
«Богдане Дмитровичу, як ви так багато тих людей знаєте?» У нього був дар
спілкування, завжди з ним було цікаво.
Богдан Лановик дав дорогу в життя
багатьом молодим науковцям. Мав аспірантів, умів бачити людей, які готові працювати, скеровував і допомагав
розвиватися.
Люди, яким довелося працювати з

Понад 4 тисячі експонатів
тісняться в сільраді

ним, згадують: Богдан Дмитрович завжди залишався прикладом для інших.
Часто і сам бував на місцях важливих історичних подій. Їздив на гору Лисоню,
на Маківку. І молодим непросто було
підніматися, а він все одно йшов, вважав, що має там бути.
В економічному університеті Богдан Лановик був тим, хто працював ще
у першому колективі викладачів. Прийшов сюди у 1966 році. Мав феноменальну пам'ять і ділився своїм багатим досвідом з молодшими колегами.
Богдан Лановик залишив понад 150
наукових праць. На його роботах виросло багато вчених, які опублікували нові
дослідження в царині історії України. І
вже нерозривно поєдналося з нею світле ім’я тернопільського науковця, який
почав відроджувати забуту пам'ять молодої держави.

Герої завжди з нами

Ц

ього року Тернопільщина
відзначає 75 років з
часу трагедії в селі
Молоткові, яке гітлерівці
спалили дотла. У редакцію
надійшов лист відомого
тернопільського письменника
Богдана Мельничука, у якому
він просить владу звернути
увагу на занедбаний стан
музею, який відкрили на місці
трагедії. У його приміщенні
навіть неможливо зберігати
численні експонати, тож їх
прихистили у сільській раді.

Відкритий лист
голові обласної адміністрації п. Барні С. С.
Шановний Степане Степановичу!
Оскільки мій лист, надісланий на Ваше ім’я
ще в жовтні минулого року, з невідомих причин
до Вас не потрапив, а був розглянутий на рівні
Вашого заступника, прошу Вашого особистого втручання у цю справу. Йдеться про належне відзначення 75-річчя Молотківської трагедії. 29 квітня 1943 року гітлерівські нацисти дотла спалили село Молотків на Лановеччині, знищивши 617 його жителів – від вояків УПА до немовлят. 1985 року тут було відкрито меморіальний комплекс і музей, облаштовано територію
села, сюди їздили численні екскурсії не тільки
з усієї України, а й із сусідніх країн. Однак із часом споруди і загалом територія комплексу набули неохайного вигляду, музей навіть після зовнішнього ремонту не працює, оскільки не дають змоги ганебні внутрішні умови, тому понад
чотири тисячі експонатів доводиться зберігати
в приміщенні сільської ради.
Знаючи Вас, Степане Степановичу, більше
десяти років і багаторазово переконавшись,
що від інших керівників Ви відрізняєтеся тим,
що дотримуєте даного слова, й це підтверджують сотні добрих справ, прошу Вас, попри всю Вашу зайнятість, вишукати у напру-

женому графікові Вашої праці змогу побувати у Молоткові, оглянути його, зокрема меморіальний комплекс, поспілкуватися з місцевими жителями і розпорядитися намітити конкретні заходи щодо гідного відзначення сумної дати. Маю на увазі, зокрема, ремонт дороги, відновлення роботи музею, впорядкування території комплексу, відновлення туристичного маршруту та ін. Прикладами можуть
послужити білоруська Хатинь та чеське Лідіце, трагічна доля яких схожа з молотківською.
До цього кличе попіл загиблих 29 квітня
1943-го дітей, людей поважного віку, борців
за волю України та інших жителів.
Вірю, що моє звернення не залишиться без
належного відгуку.
З повагою –
Богдан Мельничук,
уродженець села Молотків,
заслужений діяч мистецтв України,
член Національних спілок письменників, журналістів
і краєзнавців, дійсний
член Наукового товариства
ім. Т. Шевченка, почесний
громадянин Тернополя.

Меморіальну дошку «кіборгу» Ігорю Римарю урочисто відкрили у Трибухівцях Бучацького району. Встановили пам’ятку
на фасаді місцевої школи, де навчався військовий. На урочистості прийшли учасники АТО,
мати загиблого Героя, дружина,
а також священики і представники влади, повідомили в обласній раді.

Після освячення меморіальної дошки присутні пішою ходою відправилися до могили
загиблого, де відбулася панахида.
Нагадаємо, Ігор Римар загинув 27 січня 2015 року під час
оборони Донецького аеропорту. Чоловік був старшим солдатом 80-ї окремої аеромобільної
десантно-штурмової бригади.

Раптово помер чемпіон світу
з фрі-файту Ігор Слюсарчук

У

вівторок, 6 лютого, несподівано обірвалося
життя відомого українського бійця змішаних
єдиноборств, двічі чемпіона світу з фрі-файту,
заслуженого майстра спорту України, вихованця
тернопільського клубу з фрі-файту «Характерник»
Ігоря Слюсарчука.
Понад 17 років Ігор Слюсарчук активно займався силовими
видами спорту, змагався у тайському боксі, карате, кікбоксингу,
а останні дев’ять років присвятив себе фрі-файту.
Спортсмен провів на рингу понад 30 боїв, у 15 з яких переміг
нокаутом. У 2011 році здобув звання чемпіона світу з фрі-файту у
надважкій вазі, а у 2012 році, підтвердивши титул найсильнішого, здобув пояс чемпіона світу вдруге.
У 29-річного Ігоря Слюсарчука залишилась дружина та маленький син.
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«Гаряча» лінія

Послуги та консультації
Центру обслуговування

У

Як вплине коливання
курсу валют у 2018 році
на ціни нерухомості?

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція неспівпадіння попиту на ринку нерухомості та пропозицій, оскільки кількість
новобудов зростає, а платоспроможність населення тільки почала зростати. Ціна на нерухомість та купівельні можливості громадян залежать від курсу валют, насамперед від співвідношення гривні до долара. Оскільки вартість квадратного метру більшість будівельних компаній встановлюють в гривневому еквіваленті, а покупець зазвичай заробляє і розраховується національною валютою, то
виходить, що у доларах ціна на квартиру знижується, а у гривні зростає. Така ситуація може спричини чергове падіння цін на вторинному ринку, де вартість встановлюється в доларах.

Прогнози експертів щодо коливання курсу
гривні в 2018 році

За дослідженнями Аналітичного центру Благо на даний момент
курс гривні до долара становить 27,7, але таке явище є ситуативним
і влітку 2018 рік аналітики обіцяють зростання вартості американської валюти. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі свідчать, що доларовий еквівалент зарплат зросте і курс становитиме
29,65-29,85/1$.
Прогнозується, що економіка України цілком може продемонструвати зростання реального ВВП, а стан української грошової одиниці покращиться у відношенні до долара і становитиме 27,2/1$.

Чи зросте ціна на нерухомість у 2018?

Якщо гривня в 2018 буде стабільною, то ціни на нерухомість поступово продовжать зростати. Найбільше це стосується об’єктів, які
знаходяться ще на етапі зведення, тому що подорожчання іноземної
валюти веде до збільшення собівартості будівництва, для якого необхідно закуповувати імпортні будматеріали. Ціни також зростають
через дефіцит на будівельному ринку кваліфікованих робітників, які
все частіше їдуть працювати за кордон.
Ще одним вагомим фактором, який пов'язаний з цінами на нерухомість є купівельна спроможність населення, адже головним каталізатором зростання цін може стати збільшення попиту на купівлю
новобудов. Оскільки у 2018 році є прогнози на те, що прожитковий
мінімум населення буде зростати, то платоспроможність громадян
має збільшитися. Тому люди, в яких є певні заощадження, уже зараз
готові вкладати їх у нерухомість.

Тернопільській ОДПІ відбулась «гаряча» лінії щодо принципів
роботи Центру обслуговування платників. На запитання
додзвонювачів відповідала начальник управління обслуговування
платників Лілія ВОЛЯНЮК.
- Хочу виготовити електронний цифро- ція здійснюється протягом трьох робочих днів
вий підпис платника. Його видають лише у від дати подання заяви. Процедура отриманЦентрі обслуговування чи можна це зроби- ня картки платника на дитину передбачає два
ти іншим чином?
способи, залежно від віку дитини.
- Так, у Центрі обслуговування платниДля реєстрації дітей віком до 14 років один
ків таку послугу надають безкоштовно фахів- із батьків подає до Центру обслуговування за
ці сектору реєстрації користувачів при ГУ ДФС місцем проживання заяву, пред’являє свій пасу Тернопільській області акредитованого цен- порт і свідоцтво про народження дитини. Якщо
тру сертифікації ключів ДФС України - в кабі- свідоцтво про народження дитини видане не
неті № 122. Але платники можуть це зробити і українською мовою, необхідно подати засвідчерез «Приват-24», в АЦСК органів юстиції, АТ чений в установчому порядку переклад тако«Ощадбанк, ТОВ «АРТ - Мастер» та інших уста- го свідоцтва українською мовою та його копію.
новах.
Картка платника податків видається одноЕлектронний реєстр суб’єктів, які надають му з батьків за наявності його паспорта та свіпослуги, пов’язані з ЕЦП, оприлюднюється на доцтва про народження дитини.
офіційному сайті Центрального засвідчуваноОднак, кожна дитина, яка досягла 14 рого органу Міністерства юстиції України. З ним ків, повинна отримати паспорт громадянитакож можна ознайомитись і на офіційному на України і може самостійно звернутись за
порталі ДФС України.
отриманням такої картки. Для цього подає за- Мені потрібно отримати довідку про яву, пред’являє свій паспорт і довідку у форму
свої доходи для заповнення декларації дер- витягу про місце проживання або довідку про
жавного службовця. Куди звернутиcь?
взяття на облік внутрішньо переміщеної осо- Можете скористатись онлайн сервісом би.
ДФС - «Електронним кабінетом платника», у
- Я працюю вчителем. Торік додаткоприватній частині даного сервісу є інформація во займалась з декількома своїми учнями.
про суми виплачених доходів та утриманих по- Чула, що маю у 2018 році подати Декларадатків. Для цього, необхідно мати особистий цію про майновий стан і доходи. Є конкретключ електронного цифрового підпису, отри- но визначений термін, до якого потрібно це
маного як на фізичну особу, і заповнити в «осо- зробити?
бистому кабінеті» запропоновану форму «За- Справді, вчителі та викладачі, які у мипиту про суми виплачених доходів та утрима- нулому році надавали репетиторські послуги,
них податків з Державного реєстру фізичних проте не були зареєстровані як фізичні особиосіб-платників податків.
підприємці, зобов’язані включити суму таких
Після обробки запиту до особистого елек- доходів до загальногорічного оподатковутронного кабінету надійде спеціальне повідо- ваного доходу і задекларувати їх шляхом помлення, при натисканні на яке відкриється не- дання до податкової інспекції декларації про
обхідна інформація. Її можна переглянути, збе- майновий стан і доходи. Доходи від репетирегти чи надрукувати.
торства, відповідно до Податкового кодексу,
Запитувані відомості можна отримати за оподатковуються податком на доходи фізичостанні три роки (поквартально), а відомос- них осіб за ставкою 18 відсотків. Також справті за останній звітний квартал надаються че- ляється військовий збір - 1,5 відсотків. Зробирез 60 днів після його закінчення. Ця інформа- ти це слід до 1 травня цього року за місцем
ція є правдивою, адже джерело інформації, як реєстрації декларанта (граничний термін - 2
у нас, так і у платників, в даному випадку одне травня.
- Державний реєстр. Також можете звернутись
Звертаю вашу увагу, що з 1 січня 2018 року
у Центр обслуговування, кабінет № 121.
декларація подається за новою формою, яка
- Моїй дитині у школу потрібно отрима- затверджена наказом Міністерства фінансів
ти ідентифікаційний код. Як це зробити?
від 06.06.2017 №556.
- Таку послугу надаємо у Центрі обслугоУ Центрі обслуговування платників вам навування платників, у залі № 3 «Надання ад- дадуть усі необхідні консультації щодо праміністративних послуг», вікно № 17. Реєстра- вильності заповнення Декларації.

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Обережно! Крадуть відеореєстратори!
Спритники грабують автівки на Тернопільщині.
Днями шестеро жителів
обласного центру звернувся
до працівників Тернопільського відділу поліції. Місцеві жителі повідомили, що невідомі
особи пошкодили їх іномарки.
У всіх випадках зловмисники
викрадали одне – відеореєстатори, які громадяни залишали
в салоні автівок на видних місцях. Крадії промишляли в нічний період. Невідомі своїми
протиправними діями завдали
шкоди на чималу суму.
Ще один заявник мешканець Борщівського району.
Краянин розповів, що не зачи-

нив авто, а повернувшись через певний проміжок часу, виявив відсутність особистих
документів та накопичувачів
пам’яті. За допомогою звернувся до поліцейських.
Правоохоронці закликають

жителів Тернопілля бути обачними та пам’ятати, що найкраще вберегти своє майно - це
забрати його з салону транспортного засобу. Зловмисники оглядають салони іномарок
щодо наявності цінностей, які
можна швидко реалізувати в
ломбарди.
У випадку крадіжки потрібно якнайшвидше зателефонувати в поліцію. Постарайтеся не торкатися автомобіля і не сідати в салон до приїзду слідчо-оперативної групи,
щоб зберегти залишені злодієм сліди.

Вкрав пальне
на 33 тисячі гривень

В

инахідливий працівник
списував бензин і газ на
зламаний автомобіль
У Тернополі 35-річний чоловік,
працюючи водієм, крав на підприємстві пальне. Сума завданих підприємству збитків склала тридцять три тисячі гривень.
Правоохоронці задокументували більше двадцяти фактів крадіжок. Схема привласнення коштів
підприємства була простою: недобросовісний водій, користаючись
можливістю, передбаченою домовленістю між підприємством та автозаправною станцією про безготівкову заправку автомобілів, на-

повнював бак і власного автомобіля, і машин знайомих таксистів, беручи з них кошти.
Факти крадіжок пального були
очевидними, адже на момент, коли
зловмисник крав скраплений газ
та бензин, його робочий вантажний автомобіль перебував на ремонті.
На підприємстві, виявивши
списання великого об’єму палива
на автомобіль, що перебував у неробочому стані, запідозрили водія.
Адміністрація звернулася із заявою до поліцейських. Кримінальне провадження відкрили за частиною 1 та 2 статті 185 КК.
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Україна
В Україні - «гібридний режим»
і «переважно невільна» преса

Україна посіла 83 позицію зі 167 у
рейтингу, підготовленому організацією «Economist Intelligence Unit». В
оприлюдненому звіті «Democracy Index
2017» Україна має загальний бал 5.69.
При його визначенні враховувалося 5
аспектів: виборчий процес та плюралізм, громадянські свободи, функціонування влади, політична участь і політична культура. Виходячи з балів за 60 показниками у межах цих категорій, кожна країна класифікується як один із чотирьох типів режиму: повна демократія,
недосконала демократія, гібридний режим і авторитарний режим. Україну класифікували як «гібридний режим». У категорії «виборчий процес і плюралізм»
наша країна набрала 6.17 балів, «політична участь» - 6.67, «політична культура» - 6.25, «громадянські свободи» - 6.18.
Найменше балів має показник «функціонування влади» - 3.21. У 2016 і 2015 роках Україна мала трохи вищий бал - 5.7, у
2006 і 2008-их - 6.94. У звіті також оприлюднено рейтинг свободи преси за 2017
рік. Україна отримала 6 балів із 10 і віднесена до країн із «переважно невільною» пресою.

У січні пропустили
голосування 38 нардепів

У січні погіршилися показники
участі депутатів у голосуваннях Верховної Ради. Про це повідомляє Комітет виборців України, вказуючи, що ця
ситуація традиційна, пише «Українська
правда». 330 нардепів пропустили більше половини голосувань ВР за місяць.
Із них 38 - не проголосували в січні жодного разу. Це - дев’ять депутатів з фракції «Опоблок», вісім - позафракційних,
сім - із «БПП», п’ять - з «Відродження»,
три - з «Батьківщини», по два - з Радикальної партії Олега Ляшка, «Волі Народу» і «Народного Фронту». Серед нардепів, які пропустили всі голосування ВР, є
відомі: брати Добкіни, Вадим Рабінович,
Юлія Тимошенко, Олесь Довгий, Євгеній
Мураєв, Сергій Березенко і Дмитро Ярош.

Уряд візьме
у борг 230 мільярдів

Мінфін планує в цьому році розмістити боргові інструменти майже на
232 мільярди гривень, у тому числі, на
зовнішніх ринках - на 108,2 мільярди.
За прогнозами, найбільшу питому вагу
матимуть довгострокові інструменти 55,1 відсоток, середньострокові становитимуть 31,9 відсотків, короткострокові - 12,9 відсотків, повідомляє «Кореспондент». У Мінфіні додали, що до спецфонду передбачається залучити кошти від
міжнародних фінансових організацій на
фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери на суму 17 мільярдів гривень.

Конфлікт на Донбасі один із найсмертоносніших
у Європі за останні 70 років

В ООН війну на Донбасі називають
одним із найбільш кровопролитних
конфліктів у Європі з часів закінчення Другої світової війни. Відповідну до-
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повідь опублікувало Управління з координації гуманітарних питань ООН. В організації констатують: кількість жертв
внаслідок агресії Росії на Сході України
продовжує зростати, зокрема, серед цивільних. Загалом в ООН 2017 рік назвали
«одним із найбільш смертоносних років»
для мирних жителів східної України. За
ці 12 місяців, згідно з оцінками ООН, було
вбито 105 людей та 486 отримали поранення. Раніше в ООН підрахували, що кожен четвертий житель окупованого Донбасу недоїдає.

Щотижня від раку молочної
залози помирають більше
100 українок

У світі спостерігається збільшення
захворюваності на рак. В Україні - більше мільйона онкохворих пацієнтів і щороку реєструється понад 130 тисяч нових випадків. Торік їх було зафіксовано 143 тисячі. «Причиною багатьох типів раку є цигарки: легенів, стравоходу,
гортані, ротової порожнини, горла, нирок, сечового міхура, підшлункової залози, шлунку і шийки матки», - йдеться
у повідомленні МОЗ. Небезпечним є зловживання алкоголем. Також рекомендують проходити профобстеження. Жінки
мають обстежитися у мамолога раз на
рік. «Якщо рак молочної залози виявити на I стадії, він виліковний у 95 відсотків жінок. Зараз кожній четвертій жінці рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV
стадіях. Щотижня від раку молочної залози помирають більше 100 українок»,
- зазначили у міністерстві.

Скільки податків треба зібрати
на зарплату міністрові?

У січні зарплата віце-прем’єрміністра Павла Розенка склала 57 тисяч 360 гривень. Про це повідомляють
«Українські новини» з посиланням на
відповідь секретаріату Кабміну на журналістський запит. А в грудні минулого
року Розенко отримав аж 84 тисячі 100
гривень.

Любов чиновників
до офшорів вражаюча

Українські чиновники задекларували 283 компанії у 19 офшорних
юрисдикціях, повідомляє телеканал
«24». Лідер офшорів - Верховна Рада.
Нардепи задекларували 195 компаній,
що не сплачують податки. Це майже 69
відсотків від загальної кількості підприємств. Почесне звання «королева офшорну» отримала Юлія Льовочкіна. Вона має
44 компанії на Кіпрі, Сейшелах і Британських Віргінських Островах. Подібні компанії задекларували і депутати міських
рад. Їх частка менша - 33 підприємства.
Замикають трійку лідерів - обласні ради
- 19 офшорів. Кабмін знайшов у себе 8
офшорних компаній. І половиною з них
володіє заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Кібершахраї пограбували
банківські картки
на шалену суму

В Україні стрімко ростуть статки кібершахраїв, які крадуть гроші
з банківських карток. Торік злочинці
вкрали 670 мільйонів гривень, у 2016
році майже удвічі менше - 339 мільйонів. Про це пише «Економічна правда».
Більшу частину грошей кібершахраї виманили, використовуючи так звані методи соціальної інженерії - коли в розмові по телефону жертву підштовхують на здійснення певних дій з банківською карткою. Згідно з дослідженням,
77 відсотків опитаних українців знають,
що нікому не можна повідомляти реквізити картки та коди з банківських sms,
проте 76 відсотків, натрапивши на шахраїв, все одно розголошують реквізити
своєї картки.
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ЧС-2018 у Московії може
зірвати пошесть сарани

Російські чиновники підтверджу-

Без українських заробітчан
ють, що під час Чемпіонату з футбопольській економіці буде гаплик лу-2018, який влітку має відбутись

Робоча сила з України необхідна
для збереження економічного зростання Польщі. «Одним із найважливіших питань є те, чи спроможна Польща створити достатньо умов для залучення робочої сили із сусідніх України та Білорусі. Дефіцит кваліфікованих кадрів країна відчула особливо гостро протягом останніх років», - повідомив голова правління Нацбанку Польщі
Адам Глапінський, пише УНІАН. Старіння населення й трудова міграція серед
молодих поляків негативно впливають
на польський ринок праці. За словами
Глапінського, в країні з населенням 38
мільйонів, працює лише 16 мільйонів.
На сьогодні на польському ринку праці
зайнято від 1-1,5 мільйонів українців.

Трамп таки хоче скасувати
«зелену карту»

Президент США Дональд Трамп
таки має намір скасувати диверсифікаційну лотерею «зелена карта». Про
це він заявив під час виголошення щорічної промови про стан держави перед
спільною сесією Конгресу, повідомляє
«Голос Америки». За словами Трампа,
скасування лотереї «зелена карта» дозволить покінчити із ланцюговою міграцією до Америки і навпаки - сприяти міграції до країни висококваліфікованих кадрів.

Навіщо «лаптям» Інтернет?

58 відсотків росіян підтримують
ідею від’єднати Росію від Інтернету, створивши окрему версію мережі
для країн BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР). Про це свідчать результати соцопитування, пишуть іноЗМІ. Проти цієї ідеї висловилися тільки 29 відсотків респондентів. Особливо
велика частка противників інформаційної ізоляції в Москві і Санкт-Петербурзі.
У сільській місцевості, навпаки, виявилося більше прихильників «відділення». На запитання, з якими іншими країнами РФ варто було б створювати власний Інтернет, росіяни найчастіше згадували Білорусію і Казахстан. Шоковані
користувачі соцмереж пишуть: «Це не
народ, а якась унтер-офіцерська вдова.
Кріпаки. Холопи на генному рівні».

У Польщі заборонили
торгівлю по неділях

Президент Польщі Анджей Дуда
підписав закон, який забороняє роботу магазинів по неділях. Про це повідомляє агентство PAP. Закон спрямований на те, щоб дати можливість працівникам торгівлі проводити неділю
разом із сім’ями. Виключення можуть
бути для інтернет-магазинів, аптек, магазинів на заправках і торгових точок
при хлібопекарнях, де продукція реалізується за графіком, а також підприємств сімейного бізнесу. Вводиться обмеження торгівлі і в переддень Різдва та в суботу перед Великоднем - до
14.00. Закон буде реалізований поетапно: у 2018 році заборона діятиме дві неділі на місяць; у 2019-му - три, а в 2020
році вся торгівля по неділях буде заборонена.

у РФ, футбольні поля можуть атакувати рої сарани. Про це заявив директор департаменту рослинництва міністерства сільського господарства РФ Петро Чекмарьов, інформує ВВС. За його
словами, нашестя комах на сьогодні є
великою проблемою для Росії. На півдні країни нею заражено мільйон гектарів землі. Зокрема, одним із районів,
який страждає від пошесті, є місто Волгоград. А саме на «Волгоград Арені» 18
червня мають зіграти збірні Англії і Тунісу. Тож Росія може вляпатися у міжнародний скандал, якщо сарана прилетить на футбольні поля. Адже комахи
люблять місця, де багато зелені.

В ЄС можуть скасувати
перехід на літній час

Європарламент розгляне резолюцію, в якій буде закликати Європейську
комісію скасувати перехід на літній
час. Як передає УНІАН, відповідну резолюцію буде винесено на 8 лютого під
час пленарного засідання у Страсбурзі. Проект рішення підготував Комітет
Європарламенту з питань транспорту.
Він став реакцією на ініціативи та петиції громадян, в яких вони висловлювали занепокоєння стосовно свого стану
здоров’я через наслідки зміни часу двічі на рік. Тому в проекті резолюції є заклик скасувати перехід у часі. До слова,
вперше в історії переходити на літній і
зимовий час почали в 1908 році у Великобританії. Це було зроблено для заощадження електроенергії. Нині перехід
на зимовий і літній час діє у понад 100
країнах світу.

Британський міністр
пішов у відставку через
запізнення на дебати

У Великобританії міністр Торі Лорд
Бейтс заявив про відставку через те,
що запізнився на дебати. Про це повідомляє «Huffington Post». «Я завжди вірив у те, що ми повинні дотримуватися
найвищих стандартів і поваги, відповідаючи на питання від законодавчої
влади. Мені дуже соромно, що я не перебуваю на своєму місці, і тому я вирішив написати заяву про негайне звільнення з посади», - заявив міністр. Коли
Бейтс залишав залу, депутати закликали його не вдаватися до таких радикальних дій і просто вибачитися за
своє запізнення. Під час перебування
на посаді міністра міжнародного розвитку Великої Британії у відповідальність Лорда Бейтса входили питання
щодо Британських заморських територій і ООН.

У Венеції славетні канали
перетворилися на калюжі

Рівень води в каналах Венеції
впав і плавати ними стало неможливо - гондольєри наразі залишилися
зовсім без роботи. Про це повідомляє
«5 канал». Через низькі приливи та повну відсутність дощів рівень води опустився одразу на 60 см нижче норми. Туристи, які приїхали до Венеції, а також
охочі покататися на гондолах - розчаровані. Уявити Венецію без води практично неможливо. Тому комунальні служби міста намагаються наповнити канали за допомогою штучного припливу води, але цього не вистачає, щоб вирішити проблему. «Транспортний штиль» зберігатиметься ще деякий
час.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Подорожуємо світом

Як мандрувати за безцінь:
тернополянин
за кілька років

Чи можливо перетворити
закордонні подорожі в спосіб
життя, якщо в кишені у вас не
так багато грошей? Мінімальний
бюджет - не привід відмовляти
собі в задоволенні побачити вулиці
Стокгольму чи помилуватися
барвистими пейзажами Перу, каже
тернополянин Олег Кошла.

К

оли минає два-три місяці на одному місці, він пакує наплічник
і вирушає на пошуки пригод. Смак до мандрів прокинувся
у нього кілька років тому. Фактично, лише за цей час у його
подорожньому списку з’явилося вже 44 країни.
В Європі йому легше сказати, де не був, аніж перелічувати, що
бачив. Серед відвіданого – Близький Схід, а недавно повернувся з
Перу і вже має квитки на наступну подорож. Далі будуть Казахстан і
Киргизстан.
Олег Кошла живе в Тернополі й працює у книгарні. Перша
думка, коли дізнаєшся про кількість відвіданих країн: «Як йому
це вдається?». Своїм досвідом Олег ділиться у блозі й на сторінці у
Фейсбуці.
Сьогодні він розповів нам, з чого все почалося, як спланувати
бюджетну подорож, про найцікавіше з мандрів і, власне, чому варто
в один день все відкласти й вирушити в дорогу.

Про польоти
за 5 євро і довіру

«Найперша поїздка за кордон була в
2006 році до Чорногорії й Угорщини, з туристичною фірмою. Потім їздив у такі тури
в Туреччину. Після цього вирішив вже сам
поїхати в Італію. Купував квитки, відкривав візи, планував маршрут. Це принесло
значно більше задоволення.
Зараз вже 44 країни. Фактично, останні 3-4 роки бувало так, що відвідую по 1012 країн за рік. Маршрут підбираю залежно від того, на які дати є дешеві авіаквитки. Тому влітку двічі їздив на Балкани. На
початку червня були Албанія, Косово, Македонія, а в кінці місяця - Хорватія, Боснія
й Герцеговина. Хоча ці країни розташовані
поруч, але переїзд з Македонії в Хорватію
коштував би 15-20 євро, а переліт вдалося
знайти за 5 євро туди й назад.
Аби здешевити вартість польоту, квитки купую заздалегідь. Бувають акції й розпродажі. Щоб зекономити, дізнаюся ціни на
житло в різних країнах. Наприклад, можна
дешево долетіти до Копенгагена, але ночувати там дорого. Водночас, у Європі є недорогі нічні переїзди автобусом.
Ще дешевше, якщо скористатися каучсерфінгом. Це світова організація у вигляді онлайн-сервісу. Люди з різних країн світу

можуть вам безкоштовно запропонувати
ночівлю. Водночас, маєте бути готові самі
прийняти гостей.
У мене в Тернополі ночували кілька людей, були відгуки на сайті. І завдяки цьому
знайшов каучсерфера в Норвегії. Це теж цікавий досвід. Норвежець, хоч вперше мене
бачив, сказав, що йде на вечірку, тож коли
я їхатиму, щоб замкнув двері й ключі залишив у поштовій скриньці».

Про самотність
і великий телевізор

«Зазвичай подорожую сам. З кимсь більше переживаєш. А якщо сам – запізнився чи
не встиг на автобус, чи автобус взагалі не
приїхав – якось буде. І більше шукаєш спілкування з іншими, якщо їде компанія – спілкуєтеся між собою.
Мандри роблять життя барвистішим.
Якщо залишаюся вдома 2-3 місяці - відчуваю, що треба змінити обстановку, зарядитися енергією. Для мене це дорога.
Я не маю великого телевізора, відеосистеми, зате подорожую. Якщо не вистачає
грошей, маю для цього кілька кредиток.
Коли їду – беру з них, а повернувшись - всі
зароблені гроші одразу віддаю за кредит.
Європейські країни, принаймні, в одному напрямку – Нідерланди, Бельгія, так
само як, наприклад, Данія, Швеція – досить

побував у
44 країнах

схожі. З часом хочеться подорожувати далі.
Якось шукав дешеві квитки й побачив,
що з Амстердаму є квитки в Перу й назад
за 170 євро. Поки думав, ціна зросла до 200.
Купив, а потім почав планувати поїздку.
Це надзвичайно дешево за такий довгий переліт. Але є ще десь 8 країн в Європі,
де не був. За 200 євро я міг би відвідати половину з них».

Про 300 видів картоплі
й перуанців-гуцулів

«В Перу вже цікаво, бо далеко. Дізнавався, що там знають про Україну. Небагато, як
і ми про них. Природа інша. Джунглі, гори,
океан. Зазичай туристи їдуть на Мачу-Пікчу
– це колишня відпочинкова резиденція короля інків, одне з 8-ми нових чудес світу.
Вона розташована в джунглях, а найкраще
добиратися до неї з міста Куско. Я прилетів
в Ліму, це з іншого боку країни. Автобусом –
їхати добу, але там дешеві місцеві авіаперевезення. Переліт в обидва боки коштував 62
долари. Автобусом лише трохи дешевше.
Перуанці відкриті до спілкування, всі з
тобою хочуть поговорити, особливо якщо
мандруєш сам. Єдине, вони мало знають англійську. Але, як показує мій досвід, незнання мови в подорожах – не перепона. Пригадую: сів у місцевий автобус, годину їхати,
поруч присіла бабця й питає, чи говорю іспанською. Кажу їй – ні, але її абсолютно це
не хвилює, вона починає говорити, показувати жестами, врешті витягує мобільний й
демонструє відео з внучкою.
Завжди є щось схоже з тим, як вдома. У
Перу багато сільських мешканців, які нагадують наших гуцулів. Їдемо в маршрутці,
зупинилися, щоб висадити бабусю. Думаю
- куди ж вона піде? Навколо - ліс і гора. А бабуся раз – і полізла вгору, ще й з вантажем.
Крім дешевих перевезень, там можна
було недорого поїсти. Наприклад, комплексний обід із супу, курячих литок і рису коштував 5 соль, це приблизно 40 гривень.
Перуанці вирощують біля 300 видів
картоплі. Але в нас таку, коли копають, відбирають, як малу.

Цікаво, що кава, яку там вирощують,
не дуже популярна, на відміну від України. Пропонують її у великих забігайлівках
і вона доволі дорога – 3-4 долари».

Про усмішку і щастя

«У Перу не по собі було лише раз. Попросив водія маршрутки висадити мене в центрі Ліми, їхньої столиці. Він спиняється й
пояснює, що центр десь тут поруч. А навколо – промислова зона, заводи, високі огорожі й безхатьки. Телефон лячно діставати, щоб глянути маршрут. Але за 10 хвилин,
справді, був у центрі.
Загалом рівень злочинності у них, мабуть, вищий. Наприклад, у Куско, а це - ворота в гори, саме місто вже на висоті 3300
метрів, багато магазинів з туристичним
спорядженням. Біля фірмових, де речі коштують більше ста доларів кожна, стоять
охоронці з автоматами.
Хоча в подорожах особливо помітно:
якщо усміхаєшся й доброзичливий – так
само будуть до тебе ставитися і люди. Подорожі взагалі змінюють. Я став більш відкритим, але водночас помітив, що хочеться
повертатися додому. У Стокгольмі жив два
місяці. Перші два місяці взагалі не тягне в
Україну, далі з’являється якась ностальгія.
Але Європа подобається, бо у них більше посмішок, люди менше напружуються
через насущні проблеми.
Де найщасливіші люди? Мені здалося,
що в Скандинавських країнах. Те, що тобі не
треба думати про базові потреби, що їсти,
все-таки впливає на життя.
Хоча люди щедріші, мабуть,
у бідніших державах».

Антоніна
БРИК.
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Зимова Олімпіада-2018:
НЕЗАБАРОМ СТАРТИ
Українська олімпійська збірна вже - у південнокорейському
Пхьончхані. Національний олімпійський комітет України затвердив остаточний список спортсменів, які виступлять на зимових
Іграх. Це - 33 олімпійці. Вони змагатимуться у 9 з 15 видів спорту:
у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4), санному спорті (6), фристайлі (3), лижних гонках (4), гірськолижному спорті (2),
сноубордингу (1), скелетоні (1) і лижному двоборстві (1).
Повністю склад збірної України виглядає так:
БІАТЛОН
Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Артем
Тищенко; Ірина Варвинець, Юлія Джима,
Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна,
Валентина Семеренко, Віта Семеренко.
ГІРСЬКІ ЛИЖІ
Іван Ковбаснюк; Ольга Книш.
ЛИЖНЕ ДВОБОРСТВО
Віктор Пасічник.
ЛИЖНІ ГОНКИ
Тетяна Антипенко, Марина Анцибор;
Олексій Красовський, Андрій Орлик.
САНИ
Андрій Мандзій, Антон Дукач, Олександр Оболончик, Роман Захарків; Олена
Стецьків, Олена Шхумова.
СНОУБОРД
Аннамарі Данча.
СКЕЛЕТОН
Владислав Гераскевич

ФІГУРНЕ КАТАННЯ
Максим Нікітін, Олександра Назарова (танці на льоду); Ярослав Паніот, Ганна
Хниченкова (одиночне катання).
ФРИСТАЙЛ
Олександр Абраменко, Ольга Полюк
(лижна акробатика); Тетяна Петрова (могул).
Заявки на участь у цих змаганнях подали майже 3 тисячі атлетів, які представляють 92 країни. Організатори
Олімпіади зазначають, що це найбільша кількість учасників в історії зимових Ігор. Найбільшою є Олімпійська збірна Сполучених Штатів Америки — 242
особи. У склад команди увійдуть 135 чоловіків та 107 жінок. До команди КНДР
увійдуть 22 особи. Вперше в Олімпійських іграх візьмуть участь збірні Нігерії, Косова, Еритреї, Еквадору, Сінгапуру
та Малайзії. Серед 230 учасників Ігор2018 10 осіб вже є олімпійськими чемпіонами.
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На рингуМіжнародна
і поза
ним
боксерська Асоціація (AIBA)

визнала українського чемпіона світу і Європи Олександра Хижняка кращим боксером світу незалежно від вагових категорій
в 2017 році. Нагородження українця, який виступає на аматорському рівні, відбулося в рамках Всесвітнього боксерського форуму в Сочі. У
2017 році Хижняк став чемпіоном Європи у віковій групі до 22 років і отримав титул кращого
боксера на чемпіонаті Європи в Харкові, а також
«золото» чемпіонату світу в Гамбурзі. Останній
раз таку нагороду серед українців отримував
Олександр Усик, в 2011 році.

Відбувся другий півфінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії
(WBSS), який визначив суперника українця Олександра Усика у фіналі турніру.
У ніч на 4 лютого в Сочі росіянин Мурат Гассієв здолав
кубинця Юніера Дортікоса,
об'єднавши чемпіонські пояси за версіями IBF і WBA у
важкій вазі. На ринг після бою вийшов і чемпіон WBC і WBO українець Олександр Усик, який стане суперником Гассіева у фіналі суперсерії. Боксери провели імпровізовану дуель поглядів і побажали один одному удачі. Фінальний
бій WBSS пройде 11 травня в Саудівській Аравії. Переможець об'єднає всі пояси у важкій категорії, отримає трофей імені Мухаммеда Алі і чек на 10 мільйонів доларів.

ЛІГА НАЦІЙ:

турнір з прицілом на майбутнє

На черговому Конгресі усі 54 національні асоціації УЄФА одноголосно започаткували новий турнір - Ліга
націй, у якому діятимуть принципи
підвищення та пониження футбольних збірних у класі. Переможець буде
визначатися кожен непарний рік.
Турнір замінить більшість міжнародних товариських матчів. Загальна
ідея Ліги націй така: 55 збірних розбиватимуть на чотири великі групи
відповідно до рейтингу коефіцієнтів.
Зокрема, за цими показниками збірна України потрапила до другого дивізіону (В).
Усі команди боротимуться за вихід
у вищу групу або за збереження прописки, за титул чемпіона Ліги націй УЄФА,
а також за чотири путівки у кожну фінальну стадію чемпіонатів Європи.

24 січня відбулося жеребкування
для учасників нового турніру:
Ліга D (найслабша)
Група 1: Андора, Казахстан, Латвія, Грузія;
Група 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Білорусь;
Група 3: Косово, Мальта, Фарерські
о-ви, Азербайджан;

Група 4: Гібралтар, Ліхтенштейн,
Вірменія, Македонія.
Ліга С
Група1: Ізраїль, Албанія, Шотландія;
Група 2: Естонія, Фінляндія, Греція,
Угорщина;
Група 3: Кіпр, Болгарія, Норвегія,
Словенія;
Група 4: Литва, Чорногорія, Сербія,
Румунія.
Ліга B
Група1: Чехія, Україна, Словаччина;
Група 2: Туреччина, Швеція, Росія;
Група 3: Північна Ірландія, Боснія та
Герцоговина, Австрія;
Група 4: Данія, Ірландія, Вельс.
Ліга А
Група1: Нідерланди, Франція,
Німеччина;
Група 2: Ісландія, Швейцарія, Бельгія;
Група 3: Польща, Італія, Португалія;
Група 4: Хорватія, Англія, Іспанія.
Календар збірної України у Лізі
націй в 2018 році:
6 вересня - Чехія - Україна
9 вересня - Україна - Словаччина
16 жовтня - Україна - Чехія
16 листопада - Словаччина - Україна

Тернопільський «Інваспорт» назвав кращих спортсменів та тренерів за минулий рік
Десятка кращих
спортсменів:

КОРНІЙЧУК Марія – майстер спорту
України з боротьби дзюдо, срібна призерка в особистому та чемпіонка в командному заліку з боротьби дзюдо на
ХХІІІ Дефлімпійських іграх (Туреччина);
ШКВАРЛО Іван – заслужений майстер спорту України з футболу серед
спортсменів з наслідками ДЦП, чемпіон
Світу (Аргентина);
РАДЬ Тарас – майстер спорту України Міжнародного з лижних гонок та біатлону, триразовий срібний призер чемпіонату Світу (Німеччина), срібний при-

зер фіналу Кубку Світу (Японія);
БАДЛО Богдан – заслужений майстер спорту України з футболу, чемпіон
Світу з футболу серед спортсменів з вадами зору (Італія);
ЗАЗУЛЯК Ольга – майстер спорту
України Міжнародного класу з легкої атлетики, срібна призерка чемпіонату Європи серед спортсменів з ВРФР (Чехія),
срібна призерка чемпіонату Світу (Таїланд);
КОНЦЕВИЧ Ольга – кандидат в майстри спорту України з шашок, срібна призерка чемпіонату Європи з шашок-64
серед спортсменів з ураженнями опорнорухового апарату (Білорусь); в особисто-

му чемпіонаті Світу з шашок-100 – 4 місце, в командному – І місце (Болгарія);
АНДРІЇШИН Андрій – заслужений
майстер спорту України з лижних перегонів, абсолютний чемпіон України серед спортсменів з вадами слуху;
ХРИМКО Мар’яна – І розряд з шашок-64, срібна призерка чемпіонату Європи серед спортсменів з ураженнями
опорно-рухового апарату, срібна призерка командних змагань з шашок-64 (Білорусь);
ВОЛОХАТИЙ Сергій – майстер спорту України з легкої атлетики, багаторазовий чемпіон України з легкої атлетики серед спортсменів з ВРФР; КАСЬКІВ

Едуард – майстер спорту України з пауерліфтингу, призер чемпіонатів та Кубків України серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Кращими тренерами
стали:

ФЕДОРЧАК Віктор Йосифович – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер
України з лижних перегонів;
САЛУК Іван Андрійович – заслужений тренер України з легкої атлетики;
УРУСЬКИЙ Леон Михайлович –
тренер-викладач з боротьби вищої категорії.
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Для всієї родини

На життєвих
перехрестях

Г

алинка й Андрійко
зростали посусідству. Батьки
спокійно спостерігали,
як діти бавляться. Знали
– не посваряться, а, якщо
Галинці загрожуватиме
якась небезпека, хлопець
заступиться. Та й діти
це відчували. Тому до
першого класу йшли
охоче, та ще й за одною
партою сиділи.

Як смачно «усміхаються» торти:
Цей - на іменини, інший - на хрестини,
А цей - на весілля…
Цей пахне коханням тремтливим, ванільним…
Крем, мов біла казка,
Збитий з мрій солодких…
Торт - це свято й радість:
Шматочок до кави, шматочок - до чаю,
Шматочок - для зустрічі й щастя…

Особисте

О

лег не хотів йти
додому. З тих пір,
як застав у спальні
свою Ліду з найкращим
другом Тарасом, усе було
йому там огидне і чуже.
Того дня він зібрався у відрядження, та, через сильні заметілі, жоден автобус у їх містечко
не прибув. Три години простояв
на зупинці, задубівши від холоду, ледве дійшов додому.
Два тижні минуло від того
вечора, а в Олега й досі стоїть
перед очима ця жахлива картина: у їх спальні, на їхньому ліжку розпашіла сяюча Ліда в обіймах Тараса. …О, які перелякані
очі у них були! Мабуть, гадали,
що Олег стане кричати, бити
посуд, лупцювати обох?
Не знає й сам, як тоді зумів
вмить опанувати себе, як викраяв усмішку на обличчі і спокійним тоном мовив: «Одягайтеся! І геть з мого дому!». І вийшов на кухню. На столі побачив
кілька канапок, кусочок торта,
недопите шампанське…
Налив собі бокал. «За любов!» - вигукнув голосно, коли
Тарас швидко, мов злодій, втікав за двері. Олег сподівався –
Ліда буде падати перед ним на
коліна, просити прощення, запевняти, що це перший і останній раз. Але вона з єхидною
усмішкою тріумфально дивилася на нього, а потім сказала:
«Пам’ятай – з добрим чоловіком
коханців не шукають! Сам винен! Вдень – на роботі, а увечері
– очі в комп’ютері, ніби не помі-

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:
Світлана Вовк та Оксана
Пухальська – майстри виробничого
навчання кухарів-кондитерів - під
час занять з учнями Лановецької
філії ДНЗ Тернопільського
професійного коледжу з
посиленою військовою та
фізичною підготовками.

Сімейне

гніздечко
«Щоб син зненавидів тебе…»
чаєш мене. А я – жінка! Мені любов потрібна, розумієш?».
Олег спаленів. То виходить,
він ще й винен? Адже Ліда не
раз навмисне засинала біля
Максимка, зсилаючись на втому? Хіба не вона уникала його
любощів?
Через кілька днів стихла
хурделиця, розчистили дороги
й Олег таки поїхав у відрядження. І ось мусить повертатися у
свій дім, на який Ліда, як вона
заявила, теж має право. З тривогою на душі відчинив замок.
З дитячої кімнати доносився
голос Ліди: «Та приїде твій тато,
не хвилюйся. Тільки навіщо
він тобі, Максимку? У тебе є я,
а він непутящий, невдаха, брехун. Він не любить тебе. З рідної хати проганяє, розумієш?».
Олег остовпів. Та що вона таке
каже? «Не вір, Максимку, я люблю тебе. Подарунок тобі привіз. І з дому не виганяю», - він
ніжно погладив сина по голові.
Олег сам покинув дім. Переїхав жити до Тернополя, згодом відкрив там власний бізнес. Ліда вимурувала кордон
між ним і сином, не дозволяла
зустрічатися з Максимком, ігнорувала навіть рішення суду.
Олег перестав проситися до
власного дому – став перестрівати сина по дорозі зі школи,
дарував гостинці, водив у кіно,
дитяче кафе. Та одного дня
Максим із презирством поглянув на батька і викинув пакунок у болото. «Нічого мені не

треба від тебе! І не приїжджай
більше, чуєш? Не хочу тебе бачити!» - кричав зі сльозами на
очах. І побіг геть.
Олег зателефонував Ліді.
Його шокувала поведінка сина.
«А ти хотів підкупити його подарунками? І чого домігся? Знай,
я зроблю усе для того, щоб син
зненавидів тебе. Це буде лише
моя дитина», - Ліда голосно реготала у слухавку. Олег не міг
збагнути, чому вона знущається з нього? Тому, що не зміг простити її зраду? Але ж Ліда навіть
не намагалася просити прощення, сама подала на розлучення.
Налаштовує сина проти нього.
Він тяжко переживав розлуку з Максимком. Навіть до школи приїздив - поговорити з його
вчителькою. Не міг змиритися,
що Ліда сіє у серці дитини зерна ненависті і злоби. Був упевнений – це руйнує людину. Вчителька бачила, що Олег справді
хвилюється за сина і покликала
Максимка, щоб поговорити, та
хлопець, угледівши батька, втік.
Олег не знає, як би він тоді

викарабкався з депресії, якби не
Тетяна - молода вдова, яка попросилася до нього на роботу.
Щось ніжне, лагідне, довірливе було у її погляді, й Олег підписав заяву. З нею йому легко і
цікаво працювалося. Світ знову
замайорів яскравими барвами,
а на душі було тепло і спокійно. Вперше за останні п’ять років Олег відчув себе потрібним,
жаданим, коханим і невдовзі запропонував Тетяні одружитися.
Минав час. Максим, розбещений сліпою материнською
любов’ю, виростав егоїстичним
та зухвалим. Часто ображав матір, вимагав усе більше грошей.
Мовляв, аліментами від батька він має право розпоряджатися сам. Зв’язався із сумнівною компанією, іноді не ночував удома.
Ліда помітно постаріла. Колишні прихильники забули про
неї. Одного дня Максим прийшов додому, ледве тримаючись
на ногах. Від нього несло алкоголем. «Чого витріщилася на
мене? Їсти давай! Не бачиш –

син єдиний прийшов!» - сказав
п’яним голосом. Ліда заплакала:
«Батькові пожаліюся!». «Кому?!
Я ненавиджу його! Здається, ти
цього хотіла? І тебе ненавиджу!
Дуже! Це ж через тебе батька у
мене нема!» - кричав Максим.
І, схопивши вазу зі стола, з усієї сили вдарив матір по голові…
У реанімації Ліда прийшла
до тями через дві доби. Боліло
і пульсувало все тіло. На краю
ліжка сидів заплаканий Максим. «Я сказав, що ти знепритомніла і вдарилася головою об
кут стола. Не хочу в тюрму, мамочко! Може, батькові подзвонити? Грошей на лікування
більше немає. Що робити будемо?» - по його блідому обличчю
котилися сльози.
Ліда не знала, що сказати
синові. Вона вже не раз шкодувала, що сама розлучила рідних
людей, посіяла між ними неприязнь і ненависть. Нестерпний біль заважав їй мислити,
та все ж сказала синові набрати номер Олега. «У нас біда!»
- пробіг по трубці крик її душі.
Пауза була тривалою. Врешті вона почула до болю рідний голос: «Чому до мене звертаєшся, Лідо? Я ж – пияк, невдаха, непутящий. Запізно згадала
про мене…».
Говорити щось далі Олега
зупинило тяжке Лідине ридання, що розривало слухавку. А
вранці на картку Ліди надійшли
від Олега кошти на лікування…
Марія МАЛІЦЬКА.
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Село, в якому росли, розташоване неподалік від маленького містечка. Його розділяли
річечка у верболозах, неглибокий став, береги якого вкривало жовте латаття. Не раз
діти поверталися звідти веселі та щасливі. Особливо гордо
Галинка тримала голівку, яку
часто прикрашав вінок з квіточок, назбираних разом з Андрійком…
Роки минали. Непомітно дівча стало красунею, на
яку задивлялися місцеві хлопці. Лише для Андрія вона була
шкільною товаришкою, сусідкою. Вони й далі у вільний час
знаходили спільні теми для
розмов біля рідної річки. Тепер
уже їх улюбленим місцем стала
розлога верба, гілля якої інколи було їм за гойдалку. Одного
разу зустріч затягнулася. Ясний місяць ласкаво освітив обличчя дівчини, яка захоплено
щось розповідала. «Яка ж вона
гарна!» - ніби вперше побачив
її хлопець. Невимовне, незбагненне почуття зародилося у
ньому – і навіть Галинка занепокоїлася, що ж це з Андрієм,
який враз посерйознішав.
Відтоді ставлення юнака до дівчини змінилося. Зароджувалося світле, чисте кохання, на яке невдовзі Галинка відповіла взаємністю. Важко було розставатися, коли дівчина поїхала навчатися в обласний центр, а хлопець – у районний. Так чекали того суботнього вечора, свого улюбленого місця біля річки…
Якось Андрій їхав додому у
поїзді з сусідом - колишнім однокласником. «Не можеш дочекатися зустрічі з Галиною? Бачив її якось, вистоювала з Петром, обіймалися…», - ніби між
іншим кинув той. Слова одно-
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Крізь роки не згубили

раннього цвіту

кохання
класника приголомшили юнака. Не пішов на зустріч з дівчиною, не знав, що робити. Несподівано для батьків зібрався, кинув на прощання: «Я не
можу тут більше жити… Я дам
про себе знати».
Як виявилося, завербувався хлопець у Тюмень на нафторозробки. Додому не приїздив.
Приглянулася до нього місцева
офіціантка: ввічливий, не п’є,
гарний на вроду. То заговорить
з ним ласкаво, то щось смачніше на столі поставить. Зачерствіла душа юнака піддалася:
одружився. Народився син. Вирішив повезти сім’ю в гості до
батьків. Вахтовим літаком зробити це було дуже просто. Зраділи батьки. Та Андрій з сумом
дивився на сусідську опустілу
хату, з якої Галина, як сказали
батьки, вийшовши заміж, забрала рідних до міста. Андрій
тамував у собі почуття жалю,
відчаю. Нічого не поробиш –
така доля.
Повернувшись у Тюмень,
ніби скинув з душі тягар: вона
щаслива… Згодом сім’я у нього збільшилася. Народилося
ще дві доньки. Мало би бути
все гаразд, тепер міг бути щасливим. Та не склалося. Дружина ставала дедалі жорсткішою,
почала заглядати в чарку… Андрій вирішив рятувати сім’ю
від поганих звичок, що панували на заробітках. Переїхали
в Україну, купили гарну велику
квартиру у районному містечку. Ніби вгомонилася дружина. Виявилося, лише на деякий
час. І тут знайшлися «подруги», з якими випивала, почала
затримуватися допізна, а то й
не ночувала вдома. На Андрія
звалилося багато обов’язків по
догляду за домом, за батьками, за городами. А діти вже виросли, все розуміли. Самі почали «виховувати» матір. Не допомагало. Витерпівши пару
років, Андрій вирішив роз-

лучитися. Особливо гостро в
його уяві поставали події недавнього пізнього вечора. Він
стояв у темній квартирі біля
вікна. Раптом під’їхала машина. З неї, похитуючись, вийшла
його дружина. Її під руку вів
до під’їзду якийсь чоловік. Перед тим вони, ледве тримаючись на ногах, міцно обнялися. «Можливо, аби не впасти?!»
- гірко подумав Андрій.
Дорослий син та доньки
після розлучення залишилися з батьком. І навіть той факт,
що діти відмовились від рідної
матері, не протверезив жінку.
Жила одна, та не зовсім: марнувала свій час, здоров’я з нетверезою компанією…
Андрій тим часом одружив
сина, видав заміж доньок. Працював, бо не звик сидіти, склавши руки. А довгими вечорами
виручав комп’ютер. Якось Андрій натрапив на сторінку, що
забрала його спокій. «Це, напевно, вона - Галя». Почав шукати відомості про колишню
кохану: інше прізвище, сім’я…
А як усе склалося у Галини?
Звістка про раптовий від’їзд
Андрія - як грім серед ясного
неба. Цього вчинку не змогли
пояснити навіть його батьки,
бо самі не знали справжньої
причини. А підлий однокласник, що сам заглядався на Галину, затаївся, нікому не розкриваючи таємниці, яку знав
лише він. Як йому з тим жилося?!
Довго виплакувала свої
сльози дівчина. Та час, життя мусили гоїти рани. І коли
посватався до неї вродливий
юнак, перспективний службовець, дала згоду. Можливо, більше розумом, ніж серцем. Воно не могло покохати
так глибоко і ніжно, як вперше… Жили, здавалося, добре.
Та лише здавалося, бо щось
сокровенне стояло на заваді справжньому подружньо-

му щастю. Не було у них дітей, тож чоловік більше пропадав на роботі. Згодом почав
приходити напідпитку. З часом
здоров’я дало про себе знати помер у розквіті літ.
Для Галі стало тягарем перебування у власній квартирі. Хотілося поїхати світ за очі.
Згодом опинилася у великому багатолюдному місті, намагалася не згадувати сумних
епізодів свого життя, та спогади ятрили душу. Думками
опинялася у селі, де виросла і
де була такою щасливою! Згадувала непривітні міські вулиці, проводила вечори біля
комп’ютера.
…Коли Андрій, нарешті,
знайшов Галину, все в їхньому
житті перевернулося… Зринули спогади… Навіть ті, перші,
коли вони були дітьми.
На сторінках Інтернету поставали й нові, незнайомі сторінки їхнього життя у довгій
розлуці. Розкрилася таємниця
приголомшливої звістки про,
нібито, її зраду. Як вони шкодували про те прикре непорозуміння… Як Андрій картав себе
за поспішний вчинок – необдуманий і… фатальний.
Проте зустрічі віч-на-віч
боялися. Минуло ж стільки років! Які вони тепер? Як змінило їх життя? Чи впізнають одне
одного?
І все ж… наважилися. Це
була незабутня зустріч. Її не
можна описати словами.
Згодом Андрій та Галина
одружилися. Їхньому щастю
раділи діти і онуки Андрія, сусіди, односельці, друзі. Вони не
згубили раннього цвіту кохання. Лише втратили його частинку, як ота їхня верба, що з
плином часу втрачає сухе віття, а весною оживає і пишається новим вбранням до
Вербної неділі.
Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

Етюд Тепер тут ходить вітер…
Тут більше ніхто не залишає слідів на
снігах.
Звідси ніхто не вирушає в світи і не повертається назад.
Тут не плачуть і не сміються.
Не закохуються і не розлучаються.
Не полощуть своїх гріхів у чистих джерелах каяття.
Не народжуються і не вмирають.
Не проводжають.
Не чекають…
Засипані глибокі криниці, в яких ко-

лись полоскалися зорі, а потім у тій блаА на колишні подвір’я, засіяні молитгодатній воді купали немовлят.
вами, прилітають ангели, благословити
Сади, які пахли медами і яблуками, пам’ять тих, що тут жили…
стали сивими димами в морозяні вечори.
Ольга ЧОРНА.
Душі мудрих господарів помандрували шляхами Вічності.
Відлетіли у вирій осиротілі хати.
Села не стало…
…Тепер тут дорогами ходить вітер - їх
не багато залишилось, схожих на ранні
зморшки замисленої землі.
Тут в задумі спиняється Час.

Струни серця
* * *
Прекрасна тиха ніч,
яскраво світять зорі.
І гордий Віфлеєм
в тумані тихо спить
За містом у печері
в ясельцях на соломі
Мале Дитя спокійно
у пеленах лежить
Натомлена Марія
схилилася над Сином
І Йосип затуляє у дверях всі дірки,
Бо де ж їм теє знати,
що в полі битим шляхом
До них вже поспішають
царі-мандрівники.
Вони йдуть за зорею,
що в небі ясно світить,
Палає яскравіше понад усі зірки.
І думають, що перші прийдуть,
щоб поклонитись,
Та біля вбогих ясел
стоять вже пастухи.
А в небесах лунають
ще ангельські акорди,
І провіщають людям
про добру волю й мир.
Та на земній планеті
всі люди стали горді,
І зовсім їм байдужий
цей Ісусів дар.
О, люди, як же ж можна так
ставитись до Бога?
Невже, окрім печери,
немає місця в вас?
Щоб там міг поселитись той,
хто Життя й Дорога,
Коли Його запросиш:
«Ісусе, йди до нас!»
А Він шукає місця –
в чийому міг би серці
Навіки оселитись і володіти ним.
О відчини, мій друже,
свої сердечні двері,
І підеш за Ісусом
Його шляхом прямим.

Оксана ГУДЗЬ,
село Огризківці
Лановецького району.
* * *
Ще до весни, немов до поцілунку,
Який вуаль розлуки прикрива.
Бруньки у застережних
обладунках
В тепло не вірять вітру
на словах.
Та вже стежину топчемо
думками
До грядки й білопіння у саду…
Відімкнемо лелечими ключами
Незриму браму: наші весни йдуть.
* * *
Молиться над аркушем перо
У пучках сповите триєдино,
Щоб думками зримо проросло
Все, що знов засіятись повинне.
Доторком народжені слова
Радістю озвуться, а чи сумом?
Іскорка Всевишнього жива
Вогником невидимим заврунить.

Володимир КРАВЧУК.
м. Збараж.
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Садимо арахіс,
як картоплю
Родина з Рівненщини вирощує
горіхи на власному городі

Х

очете їсти смачні і корисні
продукти – посадіть їх на
своєму городі. На власному
досвіді переконалася у цьому Оксана
Молчанова із села Хрінники, що
на Рівненщині. Вони навчилися
вирощувати надзвичайно смачні
полуниці, великі кавуни, арахіс та іншу
городину без жодних хімічних добрив
та засобів захисту від шкідників.

Домашнє – смачніше і корисніше

Оксана та Юрій переїхала в село з Дніпра майже
чотири роки тому у березні. Їх синочку Роману тобі
було три роки. Почали займатися господарством,
посадили сад.
- Причиною того, що ми зайнялися городництвом, став наш син, - розповідає жінка. – Ми дуже
хотіли, щоб він їв смачні і корисні продукти без
жодної хімії. А купуючи овочі і фрукти на ринку, не
завжди знаємо, яка їх якість і скільки різних засобів використали для їх вирощування. Тож ми посадили всього потрошку для власних потреб, випробовували різні сорти, щоб знайти той, який підходить саме нам. Тепер у нас ростуть смачні полуниці «Сельва», які родять з початку червня і до морозів безперервно. Смородина сорту «Добриня» має
великі і солодкі ягоди, а ще в неї такий хвостик, що
відривається, не травмуючи ягід, тому вона зберігає товарний вигляд після збирання. Лише її навесні обробляємо спеціальними засобами від тлі –
іншу городину вирощуємо без жодної «хімії».
З арахісом у родини Молчанових взагалі
пов’язана цікава історія.
- Сину дуже смакували солоні горішки «Козацька розвага» і він завжди просив нас йому купувати їх, - пригадує пані Оксана. - З часом ми з чоловіком почали сміятися, що треба посадити на городі арахіс. В інтернеті прочитали, що ці горішки дійсно можна вирощувати при нашому кліматі. Замовили насіння шести сортів. Усі вони зійшли і гарно росли, але коли дійшла справа до збирання врожаю, то ми побачили, що достиг лише один сорт. У
деяких горішки були зовсім зелені, інші навіть не
зав’язалися, хоч догляд за ними був однаковий.
Цікаво, що домашній арахіс значно смачніший
і солодший, аніж купований, тож посадити його на
власному городі варто.

Грунт м’який і без бур’янів

Арахіс можна вирощувати як у відкритому грунті, так і з розсади. Садять його з насіння. Якщо ви
обрали розсадний спосіб, тоді саджати насіння потрібно на початку квітня на глибину три сантиметри у заздалегідь приготовлені ємкості – найкраще
торфяні стаканчики, адже їх можна посадити згодом на город, не пошкодивши коріння. Грунт для
арахісу має бути рихлим і розпушеним, так як він
дуже любить м’який грунт. Стаканчики з висадже-

ними насінинами потрібно поставити на сонячне
підвіконня, поливати помірно. Висадити у відкритий грунт на початку червня. Перед тим, як висадити розсаду в грунт, необхідно добре підготувати
грядку: перекопати, розпушити землю і повністю
позбавити від бур’янів. Схема посадки, 60 – 70 сантиметри між рядами, 15 – 20 сантиметрів між рослинами в ряду.
- Ми вирощуємо арахіс безрозсадним способом.
Насіння у відкритий грунт можна висівати тоді,
коли повітря прогріється до 20 °C, а земля до 15
°C, - розповідає пані Оксана. – Такі умови зазвичай
бувають на початку або всередині травня. Садимо
за такою ж схемою, як картоплю. Для цієї культури важлива рихлість грунту, тому що при утворенні зав’язі боби никнуть на землю і буквально «закопуються», дозріваючи під шаром землі. Ми переконалися, що арахіс росте на будь-якому ґрунті і на суглинку також. Важливо регулярно його підгортати.
Через 10 днів після того, як зацвів арахіс, робимо
перше підгортання. Потім через 10 днів знову. Так
можна 2-4 рази. Чим більше нагорнете, тим більше
стручків зав’яжеться.

Рослина любить світло

Кращими попередниками для арахісу, як і для
інших бобових є картопля, капуста, томати, огірки.
Неприпустимі попередники – інші бобові.
Арахіс – рослина світлолюбна, тому місце на ділянці, відведеній під посіви арахісу має весь день
добре освітлюватися сонцем. Хоча, невелике затінення він виносить.
- Ми не поливали арахіс, - зізнається пані Оксана. – Йому було достатньо всього і особливого догляду він не потребував. Добрив ми також не вносили. Серед шкідників, які загрожують, - дротяники і личинки хруща.

Викопуємо арахіс на початку жовтня

Оскільки боби арахісу дозрівають в товщі землі,
неможливо точно визначити час збору врожаю. Зазвичай, це роблять наприкінці вересня на початку
жовтня. Можна викопати один біб і подивитися, чи
він дозрів. Кущ підкопують лопатою і виймають із
землі повністю.
- Просушували ми арахіс в будинку, виклавши
тонким шаром, адже восени вже погода не дозволяє зробити це на вулиці, - додає жінка. – Зберігати
його також потрібно в будинку у бобах – розкласти в ящики. Арахіс не любить ані надмірної жари,
ані холоду, тож кімнатна температура ідеальна. Навесні перед посадкою його потрібно вилущувати з
бобів і садити по зернині. З неї може
вирости 57 бобів – це найрясніший
кущ у нашій практиці. У кожному від 1 до 4 зернин.
Юля ТОМЧИШИН.

Господар
Пластикова пляшка –
міні-теплиця
Для вирощування розсади дрібнонасінних рослин

(наприклад, петунії) дуже зручно спорудити тепличку
з 5-ти літрової пластикової пляшки або контейнерів з
під печива із кришками.
Знизу теплички проробляємо дренажні отвори й
укладаємо шар дренажу (3 см) - дрібної гальки або керамзиту. Зверху насипаємо ґрунт ще на 4-5 см. Готову
тепличку поміщаємо над будь-якою ємністю на решітку й ретельно проливаємо густим розчином марганцівки так, щоб вода вільно витікала із дренажних отворів,
якщо вода йде погано - збільшіть дренажні отвори, або
зменшіть щільність ґрунту.
Тепличку залишаємо так на ніч, щоб стекла вся зайва вода. Далі сіємо в неї насіння. Збризкуємо поверхню й насіння водою з пульверизатора і щільно закриваємо.

Правильний ґрунт –
гарна розсада
Майбутній урожай овочів
залежить від якості ґрунту,
у який їх саджають.

Щоб розсада не зазнавала сильного стресу після висадження на постійне місце, ґрунтову суміш для її вирощування рекомендують готувати на основі городньої землі. Але в ній за сезон накопичується величезна кількість шкідливих мікроорганізмів, збудників хвороб і личинок шкідників. Щоб земля з городу не
була джерелом інфекції, її перед використанням треба
знезаразити.
У домашніх умовах зробити це можна чотирма способами: проморожуванням, прожарюванням, пропарюванням, протравлянням.
• Метод проморожування полягає в тому, що мішок
із землею під час сильних морозів (-15-20°С) на кілька днів виносять на вулицю. Опісля промерзлий ґрунт
на 3-5 днів заносять у тепле приміщення, щоб «розбудити» зимуючих шкідників і насіння бур'янів. А потім
знову виставляють на мороз. Таку процедуру повторюють не менше 2-3 разів.
• При прожарюванні ґрунт розсипають на металевій таці шаром до 5 см, злегка зволожують і поміщають на 30 хвилин у прогріту до 70-90°С (не вище!) духовку. Потім охолоджують і використовують для готування ґрунтосуміші.
• Пропарювання - діючий спосіб знезаражування
ґрунту, який до того ж насичує його вологою. Для цього землю насипають у друшляк і, постійно помішуючи, протягом 7-8 хвилин тримають над каструлею з киплячою водою. Остиглий ґрунт можна використовувати для готування субстрату.
• Протравляння - це, мабуть, найпростіший спосіб знезаражування ґрунту. Він полягає в проливанні
ґрунту рожевим розчином марганцівки.

Дозвілля
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У Тернополі діти та дорослі

ЛІПИЛИ СНІГОВИКІВ
Нарешті зима
потішила
тернополян
справжньою
сніжною погодою.
З цієї нагоди
активні містяни
у соцмережах
вирішили
організуватися
і провести
фестиваль
сніговиків.
- Ідея виникла спонтанно ще
перед Новим роком, - розповідає
співорганізатор фестивалю Віталій Письменний. – Хотіли на свята
організувати фестиваль снігових
баб, щоб люди після застілля вийшли на вулицю погуляти, погралися з дітьми, відпочили. На жаль,
погода підвела. Коли ж у суботу
випав нарешті сніг, вирішили реалізувати цю ідею. Фестиваль вийшов трохи спонтанним, адже часу
було обмаль, однак усім було дуже
весело і цікаво. Сподіваюся такі
свята стануть традицією для нашого міста.
На набережній тернопільського ставу зібралося кілька десятків
тернополян. І діти, і дорослі раділи снігу. Окрім звичайних сніговиків, учасники фестивалю ліпили різних тваринок, героїв мультфільмів, оздоблювали не лише

морквиною чи гіллям, а й елементами одягу.
- Свято мені дуже сподобалося, - розповідає фотограф Оксана Голда. – Я отримала багато позитивних емоцій. Це корисний активний відпочинок на свіжому повітрі, а також нові знайомства, позитивні емоції та чудові спогади. Я

зустріла багато знайомих на фестивалі, поспілкувалася з дітьми,
які мають просто неймовірну фантазію. Такі заходи дуже потрібні
нашому місту, адже вони популяризують здоровий спосіб життя та
об’єднують людей.
Юля ТОМЧИШИН.
Фото Оксани Голди

Казка «Сніговик і сніжинки»

Рукавичка
Зрадівши довгоочікуваного снігу, діти та дорослі разом
зліпили величезного сніговика. Тепер він красувався посеред двору – з носом-морквиною,
руками-гілочками і очимакамінчиками. У цього сніговика навіть була зачіска з ялино-

Прочитайте дітям
СИНИЦІ
У пташиній годівниці
Зранку сердились синиці:
-Цінь-цінь-цінь!
Насіння мало! Відтоді даю їм сало.

вих гілок і справжні шапочка і
шарфик. Діти і дорослі по черзі
з ним фотографувалися. Стояв
красень-сніговик і дуже пишався собою.
І ось знову пішов сніжок. З
неба спускалися маленькі сніжинки і торкалися до всього, що

ЛЮТИЙ
-Не такий він вже і лютий,
Цей зимовий місяць лютий,
Бо дозволив, - каже Гриць, Йти в садок без рукавиць.
ДЕ ЖИВЕ ДІД МОРОЗ?
Лиш ялинка спалахнула -

бачили. Вони сідали на асфальт,
на дахи будинків, на шапочки
і куртки малюків і дорослих. І,
звичайно ж, сніжинки падали на
шапочку сніговикові.
- Гей, сніжинки! Перестаньте
на мене падати – ви псуєте мою
красу! – невдоволено сказав сніговик.
- Але ми не можемо вибирати, де нам присісти, - відповіли
сніговикові хором сніжинки.
- Як вам не соромно? - Продовжував обурюватися сніговик. Я улюбленець дітей і дорослих
у цьому дворі, на мене всі дивляться, зі мною всі фотографуються. А ви, маленькі противні
сніжинки, самі не знаєте, куди

Суперечку я почула:
- Дід Мороз, - гукнула Оля За селом живе, у полі!
- Ні! У лісі, - твердить Ната, Я запитувала брата.
- Він живе, - додав Тарас, В холодильнику у нас.

падаєте, і все псуйте! Навіщо ви
взагалі тут з'явилися?
Сніговик хотів ще щось сказати, але в цей момент в нього врізався хлопчик на санках.
Хлопчик не розрахував свої
сили – сніговик не втримався і
розсипався. Тепер на снігу лежала його голова в смугастій шапочці, а ніс-морквина сповз набік. Сніговикові захотілося розплакатися, але він не вмів плакати.
- Ой, як же так? – злякався
хлопчик, який наїхав на сніговика. – Я не хотів...
- Нічого, ми зараз все виправимо. Бачиш, новий сніг випав, заспокоїли його інші діти.

ОЙ!
Чистомовка
Ой - зимовий жартівник,
Веселити нас він звик.
-Ой! - гукнеш,
лиш підсковзнешся,
Хоч впадеш, все ж посміхнешся.
Володимир КРАВЧУК.

Діти разом зліпили відсутні частини сніговика зі свіжого снігу. Так сніговик знову
з'явився посеред двору. Здається, він став ще більшим і красивішим. Тоді він, нарешті зрозумів, що сам зроблений з безлічі
маленьких сніжинок!
- Спасибі вам, сніжинки! –
сказав сніговик. – Адже якби вас
не було, діти не змогли б знову
мене зліпити.
Сніжинки повільно опускалися на дитячий майданчик,
лавки, дерева, на одяг людей і
шапочку сніговика. Але тепер
він не лаяв їх, а радів зустрічі з
ними.
Олена КУКУЄВИЦЬКА.
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ВІВСЯНКА, СЕР!

ЯК ПРИГОТУВАТИ
СМАЧНІ СТРАВИ
З ВІВСЯНИХ ПЛАСТІВЦІВ?
Запіканка
«Пальчики оближеш»

ПОТРІБНО: 200 г вівсяних пластівців
і 100 г цукру, масло. 2-3 великих яблука
ПРИГОТУВАННЯ: перемішати пластівці й цукор і обсмажити на вершковому маслі. Яблука почистити й натерти на
тертці. У форму для випічки (змащену
маслом) насипати шар обсмажених пластівців, терті яблука і залити 1 скл. теплого молока або вершків. Запікати в духовці 30 хв. при температурі 180 градусів.

Пиріг із сиром і яблуками
«Повітряний»

ПОТРІБНО: для тіста - 300 г вівсяних
пластівців, 100 г борошна, 100 г масла,
100 г цукру, 0,5 ч.л. розпушувача, дрібка
солі, мигдальні пластівці; для начинки 300 г сиру, 1 яйце, 100 г родзинок, 1 пакет ванільного цукру, 2 яблука.
ПРИГОТУВАННЯ: змішати в мисці сухі інгредієнти для тіста - борошно,
вівсяні пластівці, цукор, сіль, розпушувач. Вершкове масло розтопити, додати
в миску. Все перемішати. Тісто має вийти
як велика крихта. Відставити і зайнятися начинкою. Сир перемішати з яйцем,
цукром, ванільним цукром в однорідну
масу. Додати розпарені та просушені родзинки, перемішати. Форму для випічки змастити олією, викласти 2/3 тіста.
Зверху натерти на крупній тертці яблуко. Наступним шаром розподілити сирну
начинку. Викласти тісто, посипати мигдальними пластівцями. Випікати вівсяний пиріг з сиром і яблуками близько 40
хв. при 180 градусах.

Я

к часто ви включаєте у свій раціон цей корисний продукт?
Кожного ранку, як в Англії? Раз на тиждень? Або зовсім
не їсте? Давайте спробуємо приготувати щось зовсім
незвичайне зі звичної крупи. Трохи фактів для її "виправдання".
У вівсяній крупі багато кальцію. А це означає, що волосся,
зуби і кістки будуть здоровими. Дуже дієтична страва - легко
засвоювана клітковина допомагає роботі всього шлунковокишкового тракту. Гарний "віник" для організму - вичищає всі
шлаки. Низький вміст жиру допомагає знизити цукор у крові.
А найголовніше - це натуральний антидепресант. Хочете бути
здоровими й красивими - їжте вівсянку.
ту. Додати спеції за смаком, перемішати. За бажанням, для шоколадного смаку, додати 1 ч. л. натурального меленої
кави і 2 ч. л. какао-порошку. Банан нарізати невеликими шматочками, а потім
розім’яти. Якщо банани несолодкі, можна додати мед або цукор. До пюре додати олію і перемішати. Додати сухі компоненти до рідких. Домішуйте вівсяні
пластівці поступово, невеликими порціями. Коли маса стане в'язкою і щільною
- готово. Додати розпушувач і 2-3 ст. л.
будь-яких сухофруктів, горіхів та інших
добавок до смаку, перемішати. Викласти суміш у форму, розрівняти і втрамбувати ложкою або товкачиком для картоплі. Випікати в розігрітій до 175 градусів
духовці 15 хв. до золотистого кольору, а
потім повністю остудити. Коли охолоне,
витягнути з форми і гострим ножем розрізати на порційні шматочки. За бажанням, можна розтопити 2-3 шматочки шоколаду і прикрасити батончики.

Вівсянка в банці

Фітнес-батончики

ПОТРІБНО: 200 г вівсяних пластівців,
1 банан, 2 ст.л. олії, 1 ст.л. кунжуту, 1 ст.л.
насіння льону, дрібка солі, 0,5 ч.л. розпушувача, 2-3 ст.л. сухофруктів, 2 ч.л. какао,
1 ч.л. кави натуральної меленої, кориця і
мускатний горіх - до смаку, 1 ст.л. шоколадних крапель (за бажанням), 2-3 шматочки шоколаду (для прикраси), мед або
цукор - за потребою.
ПРИГОТУВАННЯ: в основі цих батончиків всього 2 базові компоненти - вівсяні пластівці і пюре із стиглих бананів.
Інші компоненти можна міняти. Сухофрукти залити окропом і настояти кілька хвилин. Вівсяні пластівці, періодично
помішуючи, підсмажити в духовці 5-10
хв. при температурі 180 градусів, до золотистого кольору і появи аромату. Форму для запікання змастити олією і вистелити папером для запікання. Змастити
папір тонким шаром олії. З'єднати сухі
компоненти: підсмажені вівсяні пластівці, дрібку солі, насіння льону та кунжу-

ПОТРІБНО: 3-4 ст. л. вівсяних пластівців з гіркою, 50-70 мл. молока, 50 мл.
натурального йогурту без добавок, мед
за смаком, ягоди, фрукти, горіхи за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: у скляну банку
(300-400 мл.) додати вівсяні пластівці,
молоко, йогурт і мед. Щільно закривати
банку кришкою і струсити, щоб змішати інгредієнти. В отриману масу додати
ягоди, горіхи і фрукти (підійдуть також
насіння льону, соняшнику, кунжут). Акуратно перемішати. Щільно закрити банку кришкою і залишити в холодильнику
на ніч.

Зелені млинці
з вівсянкою і шпинатом

ПОТРІБНО: 340 г шпинату, 40 г вівсянки, 2 яйця, 50 мл молока, 10 г ваніліну (до солодких млинців), 10 г розрихлювача. мед - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: шпинат розморозити. Якщо використовуєте свіжий, то
дрібно наріжте. Збити в блендері до стану каші. Після цього шпинат, вівсянку
(або вівсяне, лляне, гречане борошно),
яйця, сіль, молоко і розпушувач ретельно
збити блендером. У вас вийде млинцеве
тісто зеленого кольору. За бажанням додати мед і ванілін і ще раз збити. На антипригарній сковороді на слабкому вогні спекти тонкі млинці, пересмажувати їх
не потрібно. Важливо зберегти зелений
колір. Приготувати начинку: підійдуть
будь-які овочі з вашого холодильника.
Гарбуз або буряк, капуста або картопля,
солодкий перець або кабачки, яблука чи
банан. Овочі слід спасерувати зі спеціями
(каррі, насіння зіри або чорний кунжут)
до готовності. На млинець викласти начинку і звернути в рулет. При подачі розрізати млинець навпіл. Сервірувати частиною начинки, зеленню.

Вівсяні «котлетки»
з цибулею та морквою

ПОТРІБНО: 2 скл. геркулесу, 2 моркви, 2 цибулини, 3 яйця, сіль, перець, спеції.
ПРИГОТУВАННЯ: моркву почистити
і натерти на середній або великій тертці. Очищену цибулю подрібнити. Змішати всі компоненти, посолити, поперчити, додати улюблені приправи. На розпечену сковороду викладати столовою
ложкою котлетки і обсмажувати до золотистого кольору з обох боків. Після цього
скласти всі оладки разом в глибоку сковороду, додати трохи гарячої води, посолити і поперчити. Тушкувати на маленькому вогні до випарювання рідини.

Гарбузова гранола

ПОТРІБНО: 2 чашки вівсяних пластівців (швидкого приготування не підійдуть), по 1/4 чашки сирого арахісу й
мигдалю, родзинок, волоських горіхів, на-

сіння соняшнику, 1/2 чашки гарбузового
пюре, 40 мл кленового сиропу, 2 ст.л. коричневого цукру, 2 ст.л. олії, 1 ч.л. кориці.
ПРИГОТУВАННЯ: гранола або мюслі - це так модно зараз, а ще й корисно.
Гарбузова гранола - одна з найсмачніших сумішей, а кленовий сироп зробить
смак ще кращим. Можна додавати спеції
за смаком. Змішати горіхи, цукор, вівсяні пластівці та корицю у великій посуді.
Можна додати трохи солі за бажанням.
Додати 2 ст.л. олії і перемішати. Гарбузове пюре (з печеного або вареного гарбуза) і кленовий сироп з'єднати в мисці.
Вилити гарбузову суміш до вже готової і
розтерти руками. Готову суміш викласти
на лист, встелений пекарським папером.
Запікати в духовці 40 хв. при 150-160
градусах. Під час запікання один або два
рази перемішати суміш. Гранолу остудити на аркуші і додати родзинки. Смакує із
соком, йогуртом або молоком.

Грибний суп з пластівцями

ПОТРІБНО: 200 г кореню селери, 50 г
сушених лісових грибів, 1 морква, 2 ст.л.
вівсяних пластівців, олія, сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: на півгодини залити гриби теплою водою, потім перекласти в каструлю ємністю 3 л, влити холодну воду, відварити, процідити бульйон, а
гриби дрібно нарізати. Скласти гриби в
каструлю, влити профільтрований бульйон, підсолити. Пасерувати терті моркву
й селеру (або можна їх нарізати тонкою
соломкою) на сковороді до м'якості. Викласти зажарку з овочів в суп, проварити
10-15 хв на повільному вогні, всипати вівсяні пластівці, вимкнути плиту, накрити каструлю кришкою і дати супу настоятися перед подачею 15 хв. Можна додати і побільше вівсяних пластівців, залежно від бажаної густоти супу.

Суп-пюре «Картопляний»

ПОТРІБНО: 1,5 л води або овочевого
бульйону, 4 картоплини, 3 жмені вівсяних пластівців, 1 цибулина, 1 ст.л. томатпасти, рубана свіжа зелень, олія, спеції за
смаком, перець, сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: нарізати картоплю, опустити в киплячий бульйон або
воду, до готовності відварити, потім зробити пюре з бульйоном, довести до кипіння, всипати пластівці, проварити 3-5
хв. На олії обсмажити подрібнену цибулю
і терту моркву, заправити томат-пастою,
коли овочі добре розм’якнуть, прогріти на цьому етапі можна додати різні спеції.
Додати овочеву зажарку в суп, поперчити, посолити, посипати зеленню, перемішати.
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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.

ГОРОСКОП
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

ОВЕН. Попереду багато випробовувань, але
не всiм удасться їх подолати. Настав час розставити всi прiоритети. Це стосується особистого
життя та ділової сфери.
ТЕЛЕЦЬ. Якщо в середині тижня вашi витрати будуть пов’язані з благоустроєм житла і навчання себе і своїх рідних, то невдовзi доведеться витратитися на лікування та відновлення організму.
БЛИЗНЮКИ. Ви будете старанні й продуктивні на роботі, але подумки мрiєте працювати
самостiйно. З’явиться чудовий шанс залишити
кар’єру в компанії заради індивідуального розвитку.
РАК. Тиждень обіцяє бути щедрим на подарунки, в тому числi й фiнансовi. У вас з’явиться
цiлком пристойна робота, яка принесе неабиякi
прибутки.
ЛЕВ. Ви життєрадіснi, а тому з легкістю подолаєте всі пастки. Тиждень буде багатим на події, не позбавленим конфліктів, але досить позитивним і успішним для творчих людей.
ДІВА. Ви ризикуєте почати свою кар’єру з чистого аркуша. Вiд вас вимагатимуть багато чого,
а платититимуть за це непропорційно мало. Це
позначиться на витратах, тож доведеться обмежити себе в усьому.
ТЕРЕЗИ. Вас перевірятимуть й інспектуватимуть, тому потрібно бути максимально підготовленими до будь-яких несподіванок. Вийшовши переможцем iз цієї непростої ситуації, ви в
майбутньому зможете долати будь-якi перепони.
СКОРПІОН. Через своє марнотратство ви
можете залишитися без засобiв для iснування.
Щоб цього не сталося, обмежте себе у розвагах, а
бiльше думайте про завтрашнiй день.
СТРІЛЕЦЬ. Якщо ви не звикли довго займатися чимось одним i швидко захоплюєтеся чимось іншим, то ризикуєте втратити кар’єрні перспективи. Остерiгайтеся сумнiвних оборудок.
КОЗЕРІГ. Ви починатимете досить серйозні проекти, перспективні й здатні прославити
вас. У цих починаннях допоможуть вашi друзi та
партнери по бiзнесу.
ВОДОЛІЙ. На роботі у вас все стабільно, але
подумайте про відпочинок. Непрості стосунки з
близькою людиною покращаться, ви знайдете
шлях до розуміння й спілкування приноситиме
задоволення обом і допомагатиме розвиватися.
РИБИ. Люди, зайняті виробництвом, будуть
дуже успішними, адже саме тут вони зможуть
повністю реалізувати себе. Причому розвинутися вони зможуть тільки в колективі.
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Вітаємо!

Нашого духовного наставника,
настоятеля церкви
Святої Покрови с. Лози
Збаразького району

отця Олега Кухарука
з Днем народження!

У цей зимовий день шлемо щирі молитви до Всевишнього і Діви Марії, просячи для Вас, отче, міцного здоров’я, духовної радості, Божого благословення Вам і Вашій родині на
знак великої поваги та християнської любові за
Вашу нелегку працю у Божому винограднику.
Щиро дякуємо Вам за те, що своїми проповідями, невтомною працею навертаєте та ведете нас
до Бога, запалюючи в серцях вогник віри, добра
та любові.

Хай не буде терниста дорога,
Якою ведете усіх нас до Бога,
Щире спасибі, що в храмі весь час
Ми чуємо просьбу до Бога за нас.
Нехай добро Вам засіває ниву,
Живуть у серці злагода й любов,
Господь дарує доленьку щасливу,
А Матір Божа – небесний свій покров.
Нехай в сім’ї панують спокій, мир, добро,
Щоб Ви ще довго Господу служили,
Усе омріяне щоб здійснене було,
На все щоб завжди вистачало сили.
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!
З повагою і вдячністю – громада села,
церковний хор, усі парафіяни.

Вітаємо!

Люблячу матусю,
кохану дружину,
добру сестру,
доньку та сваху

Раїсу Георгіївну
Обізюк

із с. Лози
Збаразького району
з Днем
народження!

Твій ювілей – не
тільки Твоє свято,
Радіють всі –
і рідні, й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості – без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
І щастя доля огорта крилом!
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!
Діти, чоловік, батьки,
сестри та свати.

Наш ДЕНЬ
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Вітання

Вітаємо!

Вітаємо!

Дорогу дружину, турботливу маму і бабусю,
доброзичливу сестру і сваху

Найкращу у світі матусю,
ласкаву, люблячу бабусю,
добру сестру
і сваху

Ніну Сергіївну Поліщук

з Великих Вікнин на Збаражчині
із 60-річним ювілеєм!

Людмилу Іванівну
Редько
з Вишнівця
на Збаражчині
з 70-річчям!

В день Вашого, матусю,
ювілею
Ми Вас вітаємо сім’єю.
Здоров’я й щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм щиро,
Щоб більше радощів траплялося земних,
Щоб Ваше серце, мамо, не боліло!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Щоб зозуля крилата Вам літ не лічила,
Щоб усе в цьому світі Вам було миле!
Хай ангели Божі Вас бережуть,
Лиш звістки веселі на крилах несуть!
Дочки Алла та Інна з чоловіками,
внук Вітя з дружиною,
брат Віктор з сім’єю, свати.

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Тож світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Добра і любові теж зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята –
Як чиста джерельна вода!
Хай зимонька біла зашле у дарунок
Любові й достатку великий пакунок.
Нехай оминають невдачі і грози
І тільки від сміху з’являються сльози.
Хай життя квітує, як вишневий сад,
Хай у долю ллється щастя зорепад.
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!
З повагою і любов’ю – чоловік Семен, дочки
Леся і Катя, син Міша, зяті Володя і Міша, невістка Марійка, онуки Христя, Настя, Уляна, Юра,
Петро, Ілля, сестра Оксана, брати Володя та
Анатолій із сім’ями, свахи, сват і вся родина.

Вітаємо!

Чудову жінку, гарну колегу, щиру
подругу, завідуючу аптекою
№9 у Козові

Ганну Михайлівну Файфурку
з Днем народження!

Колеги та друзі від щирого серця
Вам шлють привітання,
як здавна ведеться!
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка ніжна осяє чоло.
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Хай Господь в опіці має,
Завжди й скрізь оберігає!
З повагою – колеги та друзі.

Вітаємо!

Колектив Козівського районного сектору та 18-ї ДПРЧ УДНС
України у Тернопільській області
вітає своїх працівників – іменинників лютого:

Андрія Васильовича Кусеня,
Богдана Васильовича Гомзяка,
Віталія Олеговича Волощука
з Днем народження!

Прийміть від нас вітання щирі
Бажаєм здоров’я, щастя і миру,
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде гарним і дуже яскравим.
Щоб було у ньому багато любові,
А зустрічі з друзями – веселі й чудові.
Нехай Вас скрізь Господь благословляє,
У долю все найкраще посилає!

Украiнськi
жарти

Вітаємо!

ФГ «Вікторія-92» вітає своїх працівників –
іменинників лютого:

Михайла Ярославовича Мельника,
Василя Федоровича Головацького
з Днем народження!

Хай стелиться гарна життєва дорога,
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Опіки і ласки від Господа Бога,
Будьте щасливі й на добро багаті!
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!

.

- Доброго дня, візьміть мене в реформатори.
- А за чий рахунок живете? Материн?
Дружини? Подруги? Бабусі?
- Сам заробляю.
- Ви нам не підходите, невдахо.
  
- Путін заявив, що російський бізнес
повинен бути готовий перейти на військові рейки.
- А він вже й так перейшов. Те, що в
магазинах продається, як продукти харчування, в цивілізованому світі класифікується, як отруйні речовини.

  
- Панове депутати, зробіть так, щоб
в Україні було більше сонячних днів і
тепліше на кілька градусів.
- Як це? Ми не можемо - це ж природа так розпорядилася.
- Не можете? Дивно. А зарплати у вас
такі, ніби все можете.
  
Скоро російські підручники з історії будуть починатися словами:
«Будь-який збіг із реальними історичними фактами є чистою випадковістю».
  
Наркомани усього світу активно зацікавились: де журналісти російського телебачення беруть такий
дурман?

