Грип наступає: у Тернополі оголосили карантин
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Молочна революція: Життєві історії у “Сімейному гніздечку”
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«Навіть на візку
можна робити дива»
У Тернополі вперше відбулися Всеукраїнські
8
змагання з кросфіту "Ігри Героїв"
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
14 лютого - хмарно, сніг, температура повітря вночі 3-4, вдень 1-2 градуси морозу. Схід сонця - 7.26, захід 17.37.
15 лютого - хмарно, сніг, температура повітря вночі 2-3, вдень 1-2 градуси морозу. Схід сонця - 7.24, захід 17.38. Новий місяць.

16 лютого - хмарно,
без опадів, температура повітря вночі
3-4, вдень 1-2 градуси морозу. Схід сонця - 7.22, захід - 17.40.
17 лютого - хмарно, можливий сніг,
температура повітря вночі 1-2, вдень
0-2 градуси морозу. Схід сонця - 7.21,
захід - 17.42

18 лютого - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі
3-4, вдень 1-3 градуси морозу. Схід сонця - 7.19, захід - 17.43.
19 лютого - хмарно, сніг, температура повітря вночі 7-9, вдень 4-5 градусів
морозу. Схід сонця - 7.17, захід - 17.45.
20 лютого - хмарно, сніг, температура повітря вночі 4-5, вдень 2-3 градуси морозу. Схід сонця - 7.15, захід 17.47.

Афіша

Тернопільський
академічний драматичний
театр імені Т. Шевченка
14 лютого – музична комедія «Гуцулка Ксеня».
15 лютого – музична комедія «Ніч перед Різдвом».
17 лютого –комедія «Медовий місяць на всі сто».
18 лютого – комедія «Тітка Чарлі»
Поч. о 19.00.
Для дітей
18 лютого – музична казка
«Кришталева туфелька».
Поч. о 13.00.
Тернопільська
обласна філармонія
15 лютого – До Дня закоханих концерт творчих колективів та солістів Тернопільської
обласної філармонії «Серце наповнюймо любов’ю».
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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АНАТОЛІЙ ГРИЦЕНКО В ТЕРНОПОЛІ:

«Коли говорять про пенсійну систему
й нарахування пенсій для всіх - це неправда»
Лідер політичної партії
«Громадянська позиція»
Анатолій Гриценко
минулого тижня побував
з робочим візитом у
Тернополі. Пан Анатолій
зустрівся з депутатамиоднопартійцями та разом
з головою обласного
осередку партії Петром
Ландяком відповів на
запитання місцевих ЗМІ.
Чому в Україні нема
своїх Ілонів Масків?

Під час зустрічі з журналістами Гриценко прокоментував найбільш обговорювану в світі тему – запуск винахідником і підприємцем Ілоном Маском найпотужнішої на планеті космічної ракети. За словами політика, у цьому є важливі уроки для України, які неможливо далі ігнорувати.
- Хочу звернути увагу, що цю проривну технологію здійснив приватний
бізнес, який доріс до усвідомлення своєї соціально відповідальної функції на
противагу нашому олігархату, який заробляє на тарифах, витягуванні природних запасів, схемах на кшталт «Роттердам +». Ми повинні замислитися,
над вирішенням яких проблем зараз
працює людство, і проаналізувати те
внутрішнє політичне паразитування,
яке не дає можливості Україні отримати позитивну перспективу, - зазначив
Анатолій Гриценко.
У цьому контексті, наголосив політик, важливо нарощувати технологічний рівень, що дозволить зупинити відтік людей на роботу за кордон.
При цьому ключову роль, особливо в
українських реаліях, мав би відіграти
промислово-оборонний комплекс, відзначив Гриценко.
- Це потужний драйвер економіки,
завжди так було в усіх державах. Все
краще, що з’являлося в світі в плані техніки, спершу з’являлося для військового, а потім вже - цивільного використання. І саме держава в наших умовах спроможна фінансувати і фундаментальну, і
прикладну науку, сприяти технологічному розвитку, це вкрай важливо зараз.
У кращі часи в промислово-оборонному
комплексі України були задіяні до півмільйона людей. Коли я був міністром
оборони, ми розробили базові проекти,
які охоплювали сотні підприємств, щоб
їх відновити. Зараз слово «інженерконструктор» зникає зі словника. Техніка в Україні - від снігозбиральної до

побутової - практично вся імпортна. ну про українських націоналістів у суМи повинні самі здійснити технологіч- сідній Польщі.
- На жаль, українська влада втрачає
ний прорив, інакше країна не матиме
авторитет не лише серед своїх людей, а
жодної перспективи.
й у міжнародному плані, - вважає Гриценко. - Ми бачили, що президент США
Пенсійна прірва
не знайшов часу в Давосі, щоб зустрітиВізит Анатолія Гриценка збігся з ся з Петром Порошенком. Але він мав
масовою акцією біля Верховної Ради час на зустріч, приміром, з президенвійськових пенсіонерів.
том Руанди, яка справді проводить ре- Ця проблема вкрай кричуща, - про- форми. Ключове, чому з українською
коментував Анатолій Гриценко. - Це
близько 500 тисяч людей, а якщо вра- владою вже не хочуть спілкуватися,
хувати членів родин, то йдеться про - через її неспроможність у виконанні
мільйони. Хіба можна, оголосивши пен- зобов’язань. Наші посадовці обіцяють,
сійну реформу, ні на копійку не осучас- а потім нічого не виконують. Влада понити пенсії військовим? Поки служиш, винна усвідомлювати національні іна зараз - воюєш, то на тебе зважають, тереси й бути відповідальною, взявши
тільки звільнився в запас - то, виявля- на себе зобов’язання.
Анатолій Гриценко відзначив, що
ється, вже нікому не потрібен.
доведеться
відновлювати довірливі
За словами Гриценка, політика,
стосунки
з
іншими
державами.
яку проводить чинна українська влаЗрозуміло,
коли
ми не працюєда, привела до того, що виникла прірва
між виплатами для тих же військових і, мо з нашими партнерами, щоб пояснити ситуацію, створюються проблеми. Є
приміром, прокурорів і суддів.
- За військове звання в армії отриму- частина політиків і в Польщі, і в інших
ють доплату в 140, 145 гривень і 3200, країнах, які дивляться назад, а не впе3600 гривень за те саме звання - в про- ред. Історію треба вивчати, з неї трекуратурі. Армія, яка воює, отримує в 20 ба робити висновки, але історія не поразів менше: чим це можна пояснити? винна бути мотором нашого руху впеЩодо суддів, то зроблено неадекватно ред, інакше ми будемо тільки конфлікбагато з точки зору фінансового стиму- тувати. Я за те, щоб шукати порозумінлювання. Коли говорять про пенсійну ня, особливо зараз, як протидію російсистему й нарахування пенсій для всіх - ській агресії.
це неправда. Для тих же суддів - інша історія, пенсії, які вимірюються сумами в
100, 200 й більше тисяч гривень. Влада «Хтось відчув 144
називає це довічним державним утри- реформи Порошенка?»
манням. Однак, при цьому досі нема заВідповідаючи на питання журналіскону про належну відповідальність за тів, лідер «Громадянської позиції» пропорушення при наявності всіх цих сти- коментував зростання цін у державі,
мулів.
зокрема, непосильні вже рахунки за комунальні послуги.
- Навіть рабам, яких утримували,
«Українська влада
давали стільки їжі, щоб вони відноввтрачає авторитет»
лювали свій життєвий потенціал. Ми
За словами лідера «Громадянської не раби, ми громадяни, це означає, що
позиції», невідповідальні дії влади при- у нас, крім виживання, є потреба роззвели до погіршення іміджу України на витку. Зарплата повинна давати людиміжнародній арені. Зокрема, це стосу- ні можливість бути людиною. Зараз у
ється і прийняття сумнозвісного зако- більшості українцям надзвичайно важ-

ко. При цьому обіцяли, той же прем’єрміністр, що підвищення цін на газ цього року не буде. Порошенко поїхав у Давос, переговорив і каже - буде. І людям
доведеться ще більше платити. Нинішня влада зробила вибір, вони затвердили бюджет і повинні нести за це відповідальність.
Щодо реформ, про які звітує керівництво держави, то, за словами лідера «Громадянської позиції», у разі їх
успішного втілення результати відчули б громадяни.
- Петро Порошенко в жовтні оголосив, що успішно завершив 144 реформи. Хто з українців це відчув? Якщо ми
говоримо про системні речі, то жодному правителю за стислий період більше 3-4 суттєвих реформ здійснити не
вдавалося. Реформа повинна вивести
на позитивний результат, лише тоді в
ній є сенс, - зазначив Гриценко.
За словами Анатолія Гриценка, сьогодні в Україні назрів переломний момент й українці мають усвідомлювати
важливість свого вибору.
- Сьогодні в людей є запит на справедливість, вони ж бачать, хто в умовах
агресії, кризи продовжує розкрадати,
- прокоментував політик. - Треба встановити таку систему, коли влада слухає свій народ. Скоріш за все, вибори
будуть плановими, але важливо, щоб
люди відчули себе відповідальними
громадянами. На останніх президентських виборах явка була 50 відсотків.
Друге - слід проголосувати і розумом,
і серцем, не просто повестися на кількість реклами. Тоді в країни з’явиться
шанс. На парламентських виборах ви
не бачили ні секунди нашої реклами
на центральних каналах. Для її оплати треба було взяти в команду когось
з олігархів, але тоді ми стали б, як усі.
Ми готові йти до влади й виконувати
обіцяне, але не будь-якою ціною. Тому
в доступних фінансових межах будемо
використовувати всі доступні способи.
Юлія ТІЩЕНКО.
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Переваги створення
кооперативів
(інфографіка)
Сьогодні Кабінет Міністрів України на
чолі з Володимиром Гройсманом приймає конкретні рішення для підтримки агропромислового комплексу. Саме
тому, тепер найбільший акцент робиться на розвиток малих сімейних
ферм, на будівництво нових ферм, на
збільшення поголів’я великої рогатої
худоби, на створення кооперативів та
розвиток садівництва.
Для цих потреб в державному бюджеті закладено понад 6 млрд. грн., і
скільки з цих коштів отримає Тернопільщина, залежить від активності нас
самих.
Які ж переваги створення кооперативів та чому це приносить користь
жителям сільських території, – читайте в нашій інфографіці.
Реалізуй свої ідеї вже сьогодні!
Держава дбає про твоє майбутнє!

«Я хотів би, щоб мене
нагороджували не через війну…»
У Тернополі відзначили «Людей року-2017»

У Тернопільському національному економічному університеті стали традиційними щорічні ювілейні зустрічі з випускниками, які відбуваються у травні-червні. Не
став винятком і нинішній рік.
19 травня аlma mater запрошує випускників 1993,
1998, 2003 і 2008 років.
2 червня - випуски 1973,
1978, 1983 і 1988 років.

Програма:

Т

епла, зворушлива атмосфера, щирі посмішки,
обійми друзів… А хтось крадькома утирав
сльозу… Адже на святковій імпрезі, присвяченій
нагородженню лауреатів «Людина року - 2017»
зустрілися і ті, хто їздить до наших хлопців на
передову, волонтери, капелани, і ті, хто захищає
Батьківщину від ворога. Традиційно дійство
відбулося у Тернопільському замку.

Нагадаємо, цей престижний
конкурс в області започаткували ще у 2000-му році керівник
спортивно-мистецького та духовного центру «Моя Україна», заслужений тренер України, людина, яка виплекала не одну плеяду відомих спортсменів переможців чемпіонатів України і світу, Володимир Пилипович Пласконіс, і редакція газети «Вільне
життя». Відтоді його лауреатами
стали більше двохсот краян.
Як і годиться, святкове дійство розпочалося з молитви
за Україну, за рідне Тернопілля, людей, які творять його історію, під благословенням архієпископа Тернопільського і
Кременецького УПЦ КП, владики Нестора і владики Те-

ТНЕУ
запрошує
випускників
на ювілейні
зустрічі

одора,
єпископа-помічника
Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.
Голова конкурсної комісії
Олег Караванський зазначив,
що серед цьогорічних лауреатів
– представники усіх сфер – воїни, волонтери, капелани, аграрії, педагоги, митці…
- Це люди різних професій,
але з однаково сильним бажанням – робити цей світ кращим,
- каже Олег Іванович.
Отож, лауреатами «Людина
року-2017» стали:
Михайло Безпалько - актор Тернопільського академічного обласного драматичного
театру імені Т. Шевченка; Світлана Константинова - директор Тернопільської загальноос-

вітньої школи №7; Лілія Костишин - заступник редактора газети «Вільне життя плюс»; Андрій
Любунь - протоієрей, настоятель Свято-Димитрівських храмів УПЦ Київського патріархату
у селах Лішні та Куликові Кременецького району, волонтер і капелан; Богдан Маркевич - головний лікар Козівської центральної районної лікарні; Микола
Пилипів - директор приватного агропромислового підприємства «Аркадія» Гусятинського району; Володимир Топоровський - декан Зарваницького деканату УГКЦ, капелан; Василь Феленчак - художній керівник і диригент муніципального Галицького камерного оркестру, народний артист України; Валерій Чоботар (позивний «Гатило») — захисник Донецького аеропорту, тренер проекту для ветеранів та їх сімей
«Серце Воїна»; Володимир Шумило - художник, майстер народних художніх промислів.
У кожного з них – своя життєва історія. Своя любов і біль,

радість і тривоги. Своє ставлення до нинішніх подій в Україні,
своє служіння Вітчизні.
- Я дуже люблю життя і хотів
би, щоб мене нагороджували не
через війну, а через мою педагогічну діяльність. Через те, чого
я навчаю у мирному житті своїх
вихованців…
Це – слова Валерія Чоботара, заслуженого тренера України з фрі-файту, воїна, який брав
участь у боях за Донецький аеропорт.
- Я пішов на війну, щойно загинув Орест Квач, дуже близький мені друг. Мені було соромно не воювати, коли, працюючи
тренером, я вчив хлопців бути
чоловіками… Потім загинув Андрій Юркевич, який тренувався
у мене в залі. Було і є дуже багато болю. Війна і зброя – це не те,
чим потрібно хизуватися, з чим
варто робити фото. Краще - із
квітами, з рідними, друзями, дітками на руках…
«Наш ДЕНЬ» обов’язково
розкаже вам, дорогі читачі, усі
цікаві історії…

10.00
реєстраціяанкетування
випускників
(фойє ТНЕУ, корпус № 1).
11.00 - ознайомлення з
музеєм історії університету,
студентським містечком, музеєм спортивної слави ТНЕУ.
12.00 - святкова імпреза
«Віват, випускники!» (актова
зала ТНЕУ, вул. Львівська, 11).
До 16 квітня прийматимуть статті, фотоматеріали про студентські роки для
спецвипуску газети ТНЕУ
«Університетська
думка»,
присвяченої ювілейним зустрічам з випускниками у
2018 році. Матеріали слід подати у Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками.
Координатор - Центр
працевлаштування
та
зв’язків з випускниками
ТНЕУ: м. Тернопіль, вул.
Львівська, 11, офіс 1106
(корпус № 1). Тел.: (0352)
47-58-64, (097) 412-65-70.
е-mail: cpv@tneu.edu.ua
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Здоров'я

ГРИП НАСТУПАЄ: у Тернополі оголосили карантин

Кількість хворих у порівнянні з минулим тижнем зросла майже вдвічі

С

ильний кашель, висока
температура, нездужання
– тисячі жителів
Тернопільщини вклали у ліжко
грип та ГРВІ. Небезпечні віруси
розгулялися не на жарт. І у місті
Тернопіль, і в багатьох районах
області у школах або ж окремих
класах призупинили навчання.
Цього тижня захворіло 7327
людей. З них 68 відсотків діти. Госпіталізовано 268 осіб,
зокрема 194 дитини.
За останній тиждень ріст показника захворюваності перевищив
показник попереднього тижня в 1,9
рази, – каже заступник директора Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев, – Не
дивлячись на таке перевищення, показник хворих склав 694 випадки на
сто тисяч населення. У минулому сезоні підйом захворюваності був зафіксований в межах 50-го тижня і він сягнув більше 900 випадків на 100 тисяч
населення. Тобто зараз маємо показники нижчі, ніж в минулому році. Зараз у нас превалює циркуляція вірусів
грипу В. А цей вірус не здатен викли-

тримається три-чотири дні і тоді вже
з’являються катаральні прояви – закладеність носа, першіння в горлі, покашлювання. Неускладнений грип зазвичай триває 7-8 днів. При ускладненні грип може перерости у пневмонію, енцифаліт. У цьому році ми стикаємося з вірусами, які супроводжуються дуже високою температурою,
болями в м'язах, які настільки сильно виражені, що діти в певні дні накати епідемію, а тільки захворювання ник становить лише 0,25 відсотків.
віть не можуть стати на ноги. Також
в закритих організованих колективах.
У зоні ризику – діти та люди похи- можуть бути судоми, задишка, діаЦього сезону циркулюють віруси гри- лого віку
рея чи блювота, розлади свідомості,
пу H1N1, H3N2 і типу В «Брісбен», які
– У міській дитячій клінічній лікар- тому госпіталізація в таких випадках
на нашій території присутні по 7-8 ро- ні функціонує три відділення: інфек- є обов'язковою. Прохання, не лікувати
ків, тому більшість населення з цими ційне, інфекційно-діагностичне й пе- дітей самостійно, а викликати дільнизбудниками вже зустрічалася і має діатричне. Вони приймають хворих чих педіатрів, щоб можна було оцінидо них імунітет. З огляду на динамі- з гострими респіраторними інфекці- ти стан дитини та призначити адекку циркуляції вірусів і результати ла- ями. Сьогодні у трьох відділеннях 68 ватне лікування.
бораторних досліджень, прогнозуємо, хворих діток на грип та ГРВІ. За виФахівці моніторять ситуацію і прощо в цьому сезоні будемо мати справу хідні поступило 32 дитини, – розпо- гнозують, що кількість хворих буде
з епідемією низької інтенсивності.
віла завідувач інфекційного відділен- збільшуватися. Однак на даний час
Доволі сильним захистом від гри- ня Тернопільської міської дитячої клі- епідемії грипу немає. ЇЇ оголошують
пу є вакцинація. Цього року 2598 осіб нічної лікарні Ольга Дивоняк. - Ха- тоді, коли епідпоріг перевищений у
отримали щеплення з планових п’яти рактерними симптомами грипу є під- півтора рази й утримується впродовж
тисяч. Однак для колективного імуні- вищення тепмератури до 38-39 гра- тижня. Наразі, такої тривожної ситуатету недостатньо щеплень, адже від дусів, ломота в суглобах і лихоманка, ції ще немає. Бережіть себе!
загальної кількості населення показ- біль у м’язах, сонливість. Температура
Юля ТОМЧИШИН.

Віктор ОВЧАРУК: «Позитивних
змін у медицині області
не зауважує той, хто вперто
цього не хоче бачити»

Реформування медичної галузі – це перш за все забезпечення громадян якісними
та доступними медичними послугами, створення комфортних умов для лікування
хворих та покращення матеріально-технічної бази медичних закладів.
Ще один крок до цього - відкриття центру нейрореабілітації,
дитячого відділення та 6-го психіатричного відділення на базі
комунальної установи обласної
ради – Тернопільської психоневрологічної лікарні.
- 120 тисяч нових випадків
інсульту реєструється в Україні щороку. Половина людей помирають у перші місяці захворювання, 40 відсотків стають
інвалідами. У центрі нейрореабілітації їм дадуть шанс вижити та звести до мінімуму наслідки інсульту, - наголосив на урочистому відкритті голова обласної ради Віктор Овчарук. - Хочу
щиро подякувати меценатам, які
доклалися до оснащення центру,
- Ігорю Гуді, Степану Трояну та
нашим двом депутатам обласної
ради - Петру Гадзу та Олегу Крижовачуку.
Лікування у дитячому відділенні охоплює увесь комплекс
заходів: раціональний підбір медикаментів, корегування мови,
психолого-експериментальні дослідження, різноманітні педагогічні прийоми. Також забезпечується навчання дітей, що тривалий час перебувають на ліку-

ванні. Водночас створені усі умови для соціального адаптування - ігрова кімната, спортивний
тренажер, комп’ютери.
Комфортні умови для пацієнтів створені і в 6-му оновленому психіатричному відділенні.
Воно спеціалізується на лікуванні хворих з хронічними психічними захворюваннями в стадії загострення, аномалії розвитку тощо.
Тут існує кімната реабілітації, де
пацієнти займаються різними видами діяльності: вишивкою, макраме, бісероплетінням, виготов-

ленням святкових листівок тощо.
Щорічно у відділенні проходять
лікування понад 500 пацієнтів.
- Позитивних змін у медицині області не зауважує той, хто
вперто цього не хоче бачити, - наголосив Віктор Овчарук. – Крок
за кроком медична галузь області усе більше наближається до європейських стандартів, розширюється спектр послуг, які надаються на місцях.
Як додав голова обласної
ради, це результат спільних зусиль – держави, депутатсько-

го корпусу, меценатів та благодійників і, звичайно, високопрофесійних медичних працівників.
Так, минулого тижня Тернопільський обласний клінічний
онкологічний диспансер отримав
реанімобіль, обладнаний сучасною апаратурою, від благодійного фонду міста Білефельд (Німеччина). Автомобіль-реанімобіль
марки Mersedes-Benz обладнаний кардіомонітором із дефібрилятором, кардіографом з показниками життєдіяльності, ди-

хальним апаратом, кардіографом
2000 SDRAVER.
Змінюється і аптечна галузь –
обласна рада намагається не тільки зберегти, а й розширити мережу комунальних аптек, які виконують соціальну функцію. Днями
відновлену комунальну аптеку
відкрито у Зборові, яка буде забезпечувати мешканців лікарськими
засобами, у тому числі за пільговим та безкоштовними рецептами, а також підконтрольними ліками, за якими раніше жителі Зборівщини їздили у Тернопіль.
- Обласна рада, усвідомлюючи
проблему, виділила кошти, попри
те, що у районі активно поширювались чутки, що установу готують до приватизації. Тож усі переконались, що ми дотримуємо
слова: аптека функціонуватиме
як комунальна установа, що входить у мережу Тернопільського
обласного виробничо-торгового
аптечного об’єднання, - зауважив
Віктор Овчарук.
Загалом протягом минулого року з обласного бюджету на
розвиток медичної галузі було
виділено понад 82 мільйони гривень.
Юлія ТІЩЕНКО.

Корисно
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МОЛОЧНА РЕВОЛЮЦІЯ:
доїти по-новому
і об’єднуватися в кооперативи
В

На підвищення якості домашньої
продукції урядовці дають п’ять років

Україні змінюються вимоги
до молочної сировини.
Уже розроблено новий
національний стандарт ДСТУ
3662:2015 «Молоко-сировина
коров’яче. Технічні умови»,
який почне діяти з 1 липня 2018
року. Раніше його планували
запровадити з 1 січня. Згідно
стандарту в Україні залишиться
три сорти молока: екстра,
вищий, перший. Що робити з
«небезпечним» молоком, яке на
сьогодні становить близько 75%
усього виробленого в країні?
Як вижити селянам, для яких
молоко, чи не найважливіше
джерело доходу? Про шляхи
виходу із цієї ситуації розповіли у
Тернопільській ОДА.

Господині –
у рукавичках, а молоко –
у холодильнику

молока і її зниження. Адже ми всі споживачі
і хочемо вживати якісну продукцію.
Щоб підняти безпечність і якість молока, потрібно, щоб в особистих селянських господарствах дотримувалися гігієни доїння, як власники тварин, так і гігієни тварин – доїли в рукавичках або ретельно мили руки, також дизенфікували вим’я, правильно фільтрували молоко, виливали його в чисту посудину. Але
основне завдання – транспортування молока як сировини на переробне підприємство. Найкращий варіант, наголосив Володимир Богоніс, доїння апаратом, після
чого молоко заливають в холодильне обладнання, а тоді вивозять на переробне
підприємство.

Згідно з ДСТУ молоко поділяється на
екстраклас, вищий, перший та другий ґатунки. Основними відмінностями між ґатунками молока є загальна бактеріальна
забрудненість (ЗБЗ), кількість соматичних
клітин та кислотність молока. Відтак, екстра ґатунок має мати ЗБЗ до 100 тис./см3,
вищий ґатунок — до 300 тис./см3, перший
ґатунок — до 500 тис./см3, другого сорту
— до 3000 тис./см3. Практично все молоко,
що йде на переробні підприємства від селянських господарств, належить до другого ґатунку.
- Я переконаний, ніхто не буде забороняти приймати молоко від особистих селянських господарств, - зазначив перший «Якщо підняти якість
заступник начальника ГУ Держпродспо- домашнього молока, то
живслужби в Тернопільській області Володимир Богоніс. - Відповідно до наказу Міна- його ціна збільшиться
грополітики, який очікуємо, буде запроваджено підвищення якості молока до першо- вдвічі»
Фахівці кажуть, молоко другого сорту
го ґатунку. Відтак, потрібно звернути увагу
на зменшення бактеріальної забрудненості не лише низької якості, а й задороге для
Відповідно
до
статті 47 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” (далі – Закон), пенсія виплачується щомісяця з 4 по 25 число місяця, за
який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі. Виплата здійснюється за зазначеним у заяві місцем фактичного
проживання пенсіонера в межах
України поштою або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок.
Пенсія може бути виплачена особисто пенсіонеру, його за-

молокопереробних підприємств.
- Переробне підприємство, приймаючи
молоко другого сорту, затрачає дуже багато коштів і часу для того, щоб його очистити і щоб воно було безпечне, - пояснив
в. о. директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів, - Натомість сьогодні селяни воюють за ціну своєї продукції, але не
дбають про її якість. Якщо підняти якість
молока, то відповідно й ціна збільшиться
вдвічі. Аби отримати економічно обґрунтовану ціну на молоко, потрібно підвищити його товарність, а також знайти оптимальні шляхи збуту. Досягти цього можна
за рахунок розвитку сімейних ферм з використанням сучасних технологій, а також
об’єднання в кооперативи, які сприятимуть реалізації без посередників. Сьогодні держава якраз працює в цьому напрямі,
щоб допомогти селянам об’єднатися в кооперативи, створити малі сімейні ферми. На
ці потреби виділяє значні фінансові ресурси. Головне завдання людей – лише бути
ініціативними та активними і скористатися виділеними коштами. Ми нещодавно

були у селі Залісці Збаразького району. Там
селяни утримують близько 400 корів. Це
дуже багато. Працюють три різних заготівельники молока. Розповідаємо їм, як можна заробляти більше, є інвестори, які готові вкласти 100 тисяч гривень на безповоротній основі. Однак люди просять - привезіть нам когось. Хай організує кооператив. Але ніхто не приїде – люди повинні організовуватися самі.
У департаменті агропромислового розвитку ОДА діє програма щодо відшкодування коштів у розмірі 5 тисяч гривень
на придбання доїльних апаратів для селян, які тримають три корови і більше. Торік виділили 300 тисяч гривень з обласного бюджету на придбання доїльних апаратів для особистих селянських господарств
і відшкодували людям вартість 60 штук.
Також селяни зможуть отримати на утримання молодняка до одного року 2,5 тисяч гривень.
Наразі молочну революцію вирішили
відтермінувати на п’ять років і поступово
будуть впроваджувати зміни, щоб селяни
могли адаптуватися.
- Ніхто ж не говорить, що настане 1
липня і все молоко другого ґатунку не
зможе потрапити на переробку, - каже Володимир Богоніс. - Для того, аби підприємства змогли подовжити свою роботу і
щоб не переробляли далі низькоякісне
молоко, дається перехідний період п’ять
років. За цей час українці повинні підвищити культуру виробництва та своєчасне
охолодження молока. Тобто, якщо зараз в
переробку надходить 1,5 мільйона тонн
молока другого сорту, то через рік його
має стати на 20 відсотків менше. І так щороку на 20 відсотків зменшуватися. У результаті, через п’ять років все молоко, яке
надходить на переробні підприємства, відповідатиме вимогам безпечності.

Як виплачують пенсії

конному представнику або за довіреністю, порядок оформлення і
строк дії якої визначається законом.
Пунктом 1.5. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”, встановлено, зокрема, що заява про виплату пенсії за довіреністю, тер-

мін дії якої більше одного року,
- через кожний рік дії такої довіреності тощо, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу,
що призначає пенсію, за місцем
перебування на обліку як одержувача пенсії.
Виплата пенсії за рішенням
територіальних органів Пенсійного фонду припиняється, зокрема, у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 міся-

Юля ТОМЧИШИН.

ців підряд (стаття 49 Закону).
Обрання способу доставки
пенсійних коштів (через пошту
чи банк) здійснюється пенсіонером самостійно. Зарахування
сум пенсій на рахунок пенсіонера в установі банку провадиться
органами Пенсійного фонду виключно на підставі заяви пенсіонера. Обрати спосіб подальшого
отримання виплати пенсії пенсіонер повинен сам. Водночас, слід
враховувати, що у разі перебуван-

ня особи на повному державному утриманні, їй виплачується 25
відсотків призначеної пенсії. Частина пенсії, що залишилася після
виплати суми пенсії пенсіонеру
перераховується до установи (закладу), де людина перебуває на
повному державному утриманні,
за особистою заявою. Зазначені
кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ.
Людмила РАДКОВСЬКА,
начальник відділу з питань призначення,
перерахунку та виплати
пенсій №1 у Тернополі.
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ІГОР ТЕНЮХ: «Проти застосування сили
в Криму виступила Тимошенко»
Колишній командувач ВМС заявив, що подав у відставку через те,
що його план про силовий прорив до Криму не підтримали
Збройних сил призведе до широкомасштабного наступу Російської Федерації, треба думати
не тільки про Крим, а й про всю Україну. На що
я відповів: шановна пані Тимошенко, для чого в
країні існують Збройні сили? Вже йде захоплення української землі, української території, а
ВСУ знаходяться на пунктах базування", – сказав він.
Тенюх додав, що його на РНБО підтримав в.о.
президента Олександр Турчинов: "І в подальшому було прийнято рішення, але, на жаль, в неповному обсязі – про приведення ЗСУ в бойову готовність, але без виходу з військових частин".
"Друге, на чому я наполягав – за надання
мені дозволу на використання бойової авіації, а
саме – штурмової і бомбардувальної. Такого дозволу я не отримав», – зазначив він.
Ігор Тенюх зізнався, що виступав за поТенюх також стверджує, що виступав за відвномасштабну військову операцію в Криму, правлення в Крим урядової делегації, але проале на засіданні РНБО проти виступила Юлія ти виступив Яценюк, оскільки "в Криму всіх заТимошенко, а застосувати бойову авіацію йому арештують".
не дозволили. Про це Тенюх повідомив на допи"Мій план був – йти на прорив. Так, це війна.
ті в Оболонському суді.
Мій план не підтримали. Тому я подав у відставЗа його словами, Тимошенко аргументува- ку ", – додав він.
ла свою позицію тим, що це призведе до повноТенюх також заявив, що Росія готувала відмасштабної війни з Росією.
торгнення Криму з часів незалежності України,
"Коли я закінчив доповідь, Тимошенко ви- а в подальшому і "бліц-криг до Дніпра".
ступила різко проти. Сказала: розгортання
https://npvua.com
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Земельний податок:
пільги для фізичних осіб

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
наведено у ст. 281 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
Так, згідно з п. 281.1 ст. 281 ПКУ, від сплати земельного податку звільняються: інваліди І і ІІ групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за
віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Також згадана норма Закону поширюється на земельні
ділянки за кожним видом використання у межах граничних
норм: для ведення особистого селянського господарства - не
більш двох гектарів; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка): у селах - не більш 0,25 га, в селищах - не більш 0,15
га, у містах - не більш 0,10 га; для індивідуального дачного будівництва - не більш 0,10 га; для будівництва індивідуальних
гаражів - не більш 0,01 га; для ведення садівництва - не більш
0,12 га.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи (п. 281.3 ст. 281 ПКУ).
У пункті 281.4 ст. 281 ПКУ йдеться: якщо фізична особа, визначена у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до
контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для
застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
Відділ організації роботи Головного управління
ДФС у Тернопільській області.

ПОЛІТИКИ ЗАБУЛИ: «чистилищем» є
український народ - йому й гріхи відпускати

«Боги» одних українських
політиків знаходяться у Вашингтоні. Інших - у Москві.
Треті бігають до іноземних посольств у Києві. А коли, наприклад, американський президент збирає гостей на Національний молитовний сніданок, представники українського політикуму, в першу чергу
це стосується нардепів, стрімголов летять до Штатів. Наче
в Білому домі всі гріхи відпускають.
Забули політики, що «чистилищем» є свій народ. Як це було
у 2014 році. Йому й гріхи відпускати. А земні українські «боги»
воюють на Сході проти московських окупантів.
Участь депутатів у цьогорічному молитовному сніданку в
США, який відбувся 8 лютого,
заблокувала роботу Верховної
Ради. До Америки подалися майже п’ятдесят «слуг народу». Інші
також прогуляли роботу. Через
те парламент не зміг ухвалити
кілька важливих законопроектів. Фракції не досягли консенсусу у питаннях антикорупційного суду, аудитора НАБУ, голови
Нацбанку. А дочекалися закриття пленарного засідання Ради
аж… десятеро нардепів. Наступне «шоу» під куполом Ради розпочнеться 27 лютого.
До слова, найбільшу делегацію на молитовному сніданку
мала партія «Батьківщина» на
чолі з Юлією Тимошенко.

А ще наші парламентарі впадають в амнезію, коли їм ставлять незручні запитання. Приміром, про їхні зарплати. Коли журналісти розмовляли з нардепами
на тему підвищеної платні за січень, ті відреагували очікувано:
«соромно» або «не пам’ятаю».
Більшість парламентарів робили вигляд, що не отримали грошей або й не знають про зростання окладів. Немов і не голосували за підвищення платні самим собі.
Депутати не лише не хотіли розповідати, скільки отримують після збільшення зарплат,
а й дехто робив вигляд, що гроші взагалі не цікавлять. Щасливі люди.
І все ж знайшлися відверті.
«За січень - дуже багато. Соромно сказати, як люди живуть і як
депутати живуть. Це називається - небо і земля. Близько 70 ти-

сяч гривень. Мені так дали», - зізналася нардеп Тетяна Бахтєєва.
А ось Сергій Ківалов сказав: «Я
не отримував». Те ж саме заявив
уже не козак Михайло Гаврилюк
і втік від подальших запитань.
Невже в Раді затримують платню? Щоправда, потім Ківалов
«виправився»: сказав, що заробив за місяць 34 тисячі гривень.
І стільки ж видають на здійснення депутатських повноважень.
Хтось називав зарплату в
сумі у 28 тисяч гривень плюс
стільки ж дорахованих інших виплат. Дехто казав, що його платня складає 17 тисяч, тому потрібно добавити ще. Деякі нардепи не знали, який у них січневий оклад. Прокоментувала
озвучені цифри згадана Бахтєєва: «Вони брешуть! Деякі отримали по 85, по 90 тисяч».
Слід нагадати, народні обранці під Новий рік отримали чу-

довий подарунок - підвищення
зарплати. Розміри депутатських
надходжень сягають 80 тисяч
гривень на місяць. Не дивно, що
нардепи соромляться називати такі цифри або вдають, наче
не цікавляться розмірами своєї
платні.
Але скільки б грошей не платила держава нинішнім парламентарям, чекати гідної праці від них годі. Тому було б найкраще для суспільства, якби жоден з нинішніх «слуг» не потрапив до Ради під час наступних
виборів. Хоча, це утопія. Дехто з
них «душу й тіло положить», аби
знову отримати депутатський
мандат, щоб захистити свої статки, бізнес і додати в актив кілька
мільйонів.
А ось ще один неприємний
штрих стосовно нашого політикуму. Про це на своїй Фейсбуксторінці після бесіди з англійським і американським журналістами написав письменник
та режисер Олег Ущенко. «Ваші
опозиціонери бігають один наперед другого у посольства, там
поливають одні одних брудом і
просять грошей. Їх вже так примітивно сприймають, що пропускають лише тих, хто знає іноземні мови», - констатували представники закордонних медіа.
І повертаючись до теми чиновницьких заробітків. Безсоромні посадовці бідної, воюючої України щомісяця нараховують собі захмарні суми премій.

Річні ж або квартальні винагороди можуть сягати сотень тисяч чи мільйонів гривень, зазначає ТСН. Приміром, голова Нацагентства із запобігання корупції
Наталія Корчак у липні минулого року отримала 330 тисяч 822
гривні, з яких премії - понад 165
тисяч.
Премія глави Адміністрації
президента Ігоря Райніна склала 247 тисяч гривень за рік. Разом із окладом та надбавками
він отримав 537 тисяч.
У виконувача обов’язків голови правління «Укрзалізниці»
Євгена Кравцова оклад більше
500 тисяч на місяць. Він також
може отримувати щоквартальну і річну премії. Квартальна - у
розмірі трьох окладів - це півтора мільйона. Річна може складати 24 місячні оклади. Це - більше 12 мільйонів. «Укрзалізниця», до речі, збиткова. А на пасажирів очікує підвищення вартості квитків.
Річна винагорода голови
правління «Нафтогазу» Андрія
Коболєва складає 19 мільйонів
гривень. Його заступника - 10,1
мільйона. «Голубе паливо» для
українців, за прогнозами, також,
ймовірно, подорожчає.
Як у цьому
безумстві виживати простому
українцеві?
Ольга ЧОРНА.

Духовність

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

«Поспішаймо
на зустріч Господу»
Подія Стрітення Господнього сталася за давніх часів в Єрусалимському храмі. Йосиф і Марія прибули до Єрусалиму, як
минув час очищення породіллі, щоб принести Дитя Ісуса перед Господа і подати відповідні жертви на виконання закону
Мойсеєвого.
Ніхто з служителів храму не
міг тоді знати, що на руках Марії було незвичайне Дитя. Кожен, хто бачив з Немовлям Марію поряд з Йосифом, міг вважати Його сином Йосифа з Назарета. Йосиф і Марія дали Самому Богові розкрити в свій час
справжню достойність і призначення Дитини, яку принесли з
собою.
Чутка про видіння віфлеємських пастухів до Єрусалима
не дійшла, тому Йосиф і Марія
зовсім не сподівалися, що тут
хтось пізнає в їхній Дитині Царя
Ізраїльського. Та ледве вступили вони у двір храму, як виходить їм назустріч з радісним нетерпінням, мов до давно очікуваних, один поважний старець
– це був Симеон, за своїм лагідним духом справжній ізраїльтянин, що користувався повагою
в своїх співгромадян. Він чекав
утіхи ізраїлевої, тобто пришестя Месії – Христа, і за це був удостоєний багатьох божественних натхнень. Бог відкрив, що
він не бачитиме смерті, поки не
побачить Христа Господнього.
Симеон часто ходив до храму, а того разу мав особливе бажання йти туди. І ось, він бачить, як заходять Йосиф і Марія

у двір. Боже провидіння раптом
вказало йому на них і вклало в
його розум – це Дитя і є Той Самий Цар-Месія, Котрого ти чекаєш. Тому старець бере Його
на свої руки, а Марія в здивуванні поступається натхненному старцеві. Симеон тримає
Дитя якийсь час на руках своїх,
а потім, охоплений радістю давно жаданого часу, то піднімає
погляд до неба, то опускає його
на Дитину, проголошуючи натхненні слова: «Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром,.. тепер-то
Господи, помре раб Твій спокійно, бо своїми очима побачив
Спасителя, Котрого Ти дав світові. Я побачив світло народів,
бачив славу Ізраїля і досить вже
пожив…» Та й Марія мала дізнатися тут багато нового про майбутню долю Свого Сина, дещо

надто важливе, покрите таємницею, що тільки пізніше
могло пояснитися самими
подіями.
Старець благословив Йосифа і Марію за те, що вони
удостоїлися такої почесті в
служінні Месії. Потім, звернувшись особисто до Марії, передав їй Дитя, сказавши, що Воно буде предметом
сперечання й каменем спокуси і на Ньому, як на пробному
камені, виявиться те, що хто
має у своєму серці до Бога та
Месії. «…І Тобі Самій, Маріє,
пройде меч у серце Твоє та
й це слово вже було зброєю».
Гострий погляд старця, востаннє на землі осяяний таким світлом, проник гостріше заліза в душу Марії.
Звернувшись до Дитини і
осягнувши духом, Кого бачить
перед собою, прославляє Бога
і пророчиця Анна, стара вдова, яка мала дар пророкування.
Вона також чекала утіхи ізраїлевої.
Наслідуймо цих праведників, бо їхній Господь є і наш Господь, стрівшись з ними, Він готовий стрітися і з нами. Заглибимось в роздуми про подію
Стрітення, стараймося навчитися, як самим досягти зустрічі з Господом і стрітити Господа, котрий недалеко від кожного з нас.
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної
спілки журналістів
України.
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Подяка

За доброту
і милосердя
Моя розповідь про людей в білих халатах, які стоять на варті нашого здоров’я. А сьогодні ми живемо в
непростий час і потребуємо від медичних працівників
уваги і доброти. Влада практично не дбає про лікування простих людей, відійшла в минуле безплатна медицина. Сьогодні нам медична реформа обіцяє рай, але у
це вже ніхто не вірить. А поки що людям хочеться бути
здоровими, і в цих умовах покладають всю надію на
Бога і лікарів.
Не так давно я побував на лікуванні в урологічному
відділенні Тернопільської міської лікарні номер два.
Після операції мені довелося провести тут два тижні,
тож відчув справжнє ставлення до хворих.
Багато років відділенням завідує досвідчений фахівець, майстер своєї справи Орест Омелянович Ониськів, відомий на теренах нашого краю лікар. Це – людина, яку поважають хворі не лише за професіоналізм,
але й співчуття та милосердя.
Взагалі, у відділенні працюють багато лікарів, медсестер, санітарок, які з почуттям великої відповідальності ставляться до хворих, сумлінно виконують свої
обов’язки. Хтось з древніх сказав: «Без співчуття і милосердя медична премудрість втрачає всякий сенс».
Тому радує, що ці риси якраз присутні усьому персоналу урологічного відділення.
Щиро дякую лікарям Оресту Ониськіву, Олександру
Самсонюку за проведену мені складну операцію при
допомозі анестезіолога Віталія Рудого. Приємно здивувала мене і робота працівників операційного блоку,
яким керує добра і чуйна людина – Віталій Когут.
Медсестри, санітарки цілодобово дбають про
морально-психологічну підтримку хворих та мудрим
словом вселяють надію на швидке одужання. Дуже
важливо нині бачити людське ставлення до хворих.
За це велика шана і подяка Ірині Николишин, Оксані Воробель, Олександрі Лашок, Ірині Гаразді, Олі Музиці, Валентині Огородник, Оксані Шоріні, Лесі Рашевські, Олі Чикало, Марії Зубик, Надії Скульські та багатьом іншим. Ці люди не чекають від реформи якогось
дива, а продовжують працювати в умовах сьогоднішнього дня. Хай наших рятівників береже Бог від всяких
бід, а Ісус Христос посилає добре здоров’я на многії і
благії літа.
Іван БІЛИК, постійний читач газети.
с. Джурин Чортківського району.

Козівські рятувальники прихистили лебедя
Птаха із перебитим крилом витягли з крижаної пастки
Дуже часто зграї лебедів залишаються зимувати на Тернопільщині. Однак
сильні морози для цих птахів можуть бути небезпечними. Місцеві жителі часто підгодовують пернатих і в разі
біди б’ють на сполох. Так і
сталося у селі Глинна Козівського району.
Про зграю лебедів, що перебувала на вкритому кригою
ставі, місцеві жителі сповістили співробітників Служби порятунку «101». Рятувальники
негайно прибули на виклик.
- Близько 20 птахів злетіли
при наближенні людей, - розповідає начальник Козівського районного сектору Управління ДСНС України у Тернопільській області Андрій Гетьман. - Однак, один молодий лебідь, не маючи сил злетіти, так
і залишився в ополонці, посеред замерзлої водойми. Було

очевидно, що він травмований
і загине без сторонньої допомоги. Тож, не гаючи часу, співробітники ДСНС, з допомогою
човна дістались до знесиленого птаха, визволили його з крижаної купелі та доставили до
пожежно-рятувального під-

розділу. Для лебедя облаштували необхідні умови, аби він
видужував та набирався сил.
У Тернопільському зоокуточку відмовилися його взяти, адже він немає відповідних
документів. Врешті, птаха тимчасово поселили у господар-

стві Михайла та Надії Гетьманів, батьків пана Андрія, у селі
Вимислівка Козівського району. Лебідь живе разом з домашньою птицею. Дали йому ім'я
Киша
- Спершу птах був дуже переляканий, боявся людей, але з
часом заспокоївся, - розповідає
Михайло Гетьман. – Годуємо
його зерном, вареною картоплею. Особливо він радіє, коли
на вулиці сонячно.
Лебідь не літає, вочевидь,
через травму.
- На крилі у нього є гулька,
- додає чоловік. – Напевне колись його травмували мисливці, тож поки що птах літати не
може. Через те і залишився сам
на ставку. Ходити йому важко,
а от плавати дуже любить.
І рятувальники, і родина
сподіваються, що птах одужає і
навесні знайде собі пару.
Юля ТОМЧИШИН.
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Наш ДЕНЬ

Наперекір долі

«Навіть на візку можна робити дива»
У Тернополі вперше відбулися Всеукраїнські
змагання з кросфіту "Ігри Героїв"

Ї

хнє вміння вправлятися
на тренажерах, із штангою
та гирями, підійматися
на канаті, сидячи на візку,
відтискатися від підлоги
вражає. Вони сильні, треновані,
мускулисті, але найважливіше
– мужні серцем. Кожен з
цих хлопців потрапив у
ситуацію, яка розділила їх
життя на до і після, але вони
не здалися. Вони перемогли
нездоланні життєві обставини
і тепер допомагають іншим
зрозуміти – випробування долі
можна побороти. Головне не
закриватися у чотирьох стінах,
а працювати над собою заради
себе самих, заради своїх мрій,
заради рідних і майбутнього…

Ігри Героїв: коли дух
перемагає тіло

Всеукраїнські змагання з кросфіту
«Ігри Героїв» вперше відбулися у Тернополі в суботу, 10 лютого. Участь у них взяли 15 спортсменів із різних куточків України. Спортсмени з інвалідністю та ветерани
АТО, а їх близько 80 відсотків серед учасників, продемонстрували справжню силу
духу і мужність, відчайдушно виборюючи
звання найсильніших.
Проект «Ігри Героїв» заснували майже два роки тому. За цей час спортсмени
на візках, з травмами верхніх та нижніх
кінцівок об'їздили понад 10 міст України і
об'єднали людей, сильних фізично та духовно, які власним прикладом доводять кожному з нас, що немає нічого неможливого,
і кожен може досягнути у житті своєї мети.
Також минулого року вперше провели міжнародні Ігри Героїв.
- У змаганнях є три категорії учасників: на візках, з травмами верхніх кінцівок і з травмами нижніх кінцівок. У кожній категорії по три переможці, – розповідає організатор змагань Андрій Гуменний, – Цей захід особливо важливий для
людей з інвалідністю – наші хлопці на
власному прикладі показують, що життя
не закінчується після травми, що потрібно виходити з домівок на вулицю, виходити із своєї зони комфорту і жити повноцінно та активно. Так, як вони, коли дух
перемагає тіло.
І справді – у кожного з учасників змагань – свої особлива історія, яка привела
його у спорт, і свій шлях подолання страху,
болю і депресії. Однак, коли заходиш у зал,
достатньо побачити очі цих спортсменів –
у них захоплення, відвага, радість і щонайважливіше – любов до життя і безліч планів на майбутнє.

Допомагають не лише
собі, а й іншим

Олексій Богатирьов з Дніпропетровщини зайняв перше місце серед візочників. Зізнається, приємно здивований таким результатом. Хлопець був в зоні АТО.
І вже повернувшись, отримав побутову
травму, через яку втратив можливість ходити.
- Займаюся спортом 3-4 рази на тиждень, - розповідає Олексій. – Це дуже важливо для кожної людини, щоб підтримувати себе у хорошій формі і бути здоровим.
Не можна сидіти в хаті, потрібно рухати-

ся, працювати, робити щось корисне. Нічого страшного, що замість ніг – колеса. Це
також рух! Навіть на візку можна робити
дива і мотивувати інших людей.
Майор державної прикордонної служби України Юрій Козловський отримав
травму під час виконання бойового завдання: наступив на невідомий предмет,
який вибухнув. У результаті сильно пошкодив ступню і її довелось ампутувати.
Зізнається, активно відновитися і не впасти у депресію стимулювали рідні, адже
дуже не хотілося стати для родини тягарем. Юрій не лише зумів фізично відновитися і почати спортивні тренування з протезом. Він ще й повернувся на військову
службу і, зізнається, там поблажок немає,
тому фізична форма дуже важлива.
Андрій Чеберяк із Жашкова Черкаської
області ще 17 років тому потрапив в ДТП
на мотоциклі. Сьогодні він працює з бійцями АТО в реабілітаційному центрі.
- Показую, як підійматися-спускатися
по сходах, як долати перешкоди на дорогах, - каже Андрій. - Ми допомагаємо хлопцям наново адаптуватися до нормального
життя, щоб вони могли сходити в магазин,
кафе, кінотеатр, бо життя на візку не закінчується.

«Більше 70 відсотків
людей з інвалідністю
просто доживають
життя»

В’ячеслав Кулаковський після того, як
з ним трапилося нещастя, вирішив довести рідному батьку, що можна бути успішним і щасливим з інвалідністю. В’ячеслав

приїхав із Дніпра. Він працює тренеромреабілітологом в одному з кращих клубів
міста.
- Я дуже хочу, щоб моїм дітям їх однолітки не казали, що їх тато інвалід, - розповідає спортсмен. - Так було у моєму дитинстві, адже у мого батька теж була інвалідність. Хочу, щоб вони говорили, що твій
тато герой, чемпіон. Сьогодні приходжу
до свого батька на могилу і ділюся своїми
успіхами. А ще роблю все для того, щоб змінити ставлення до людей з інвалідністю.
В’ячеслав не лише займається кросфітом, а й бігає марафони і також є чемпіоном України з метання списа.
- Я веду відкритий спосіб життя і показую людям, як можна бути успішним з інвалідністю і мати повноцінне життя, незважаючи на фізичний біль, ставлення суспільства до нас, ставлення держави, - зізнається він. - Необхідно змінювати мислення соціуму і сприйняття таких людей,
як я. Тоді буде більше подібних змагань,
а на вулицях - людей з інвалідністю. А ще
мені боляче за те, як ці люди відносяться

до себе. За статистикою, більше відсотків
з них просто доживають життя. Я не хочу,
щоб так було, і робитиму все для того, щоб
вони були щасливі. Мрію, щоб в Україні до
людей з інвалідністю ставилися, як до рівних. І ще хочу побудувати реабілітаційний
центр – зібрати команду однодумців і допомагати людям.

«Мрію стати чемпіоном
Параолімпіади!»

Сергію Ткачуку 14 років і він дуже любить плавати. Хлопець пересувається на
інвалідному візку, але це не заважає йому
вставати о сьомій ранку і тренуватися три,
а то й чотири рази на тиждень. Під час
міських змагань він вже здобуває перемоги, але мріє про більше - стати чемпіоном України і виграти золото Параолімпіади. Хлопець прийшов на «Ігри Героїв» разом з рідними і своєю тренеркою Лілею
Проць. Зізнається, для нього це вагома подія. Хлопці його вразили, тож буде ще активніше працювати над собою, щоб досягти всіх поставлених цілей.
- Я не чарівник, я тільки вчуся, - з усмішкою сказав Сергій. Вірю, всі його мрії неодмінно здійсняться.
Не забули цього дня і про воїнів, які
віддали найдорожче – власне життя за мир
в Україні. Родинам військових висловили
подяку і вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. Особливо щемливим був
виступ мами загиблого бійця АТО пані Мирослави, яка подякувала хлопцям за силу
духу і мужність.
Переможці та учасники змагань отримали медалі, кубки, подарунки, грошові
нагороди. Тепер героїспортсмени готуються до
наступного етапу Всеукраїнських ігор.

Юлія ТОМЧИШИН.

Новини

nday.te.ua

Україна
Черговий мільйон Порошенка

Петро Порошенко задекларував ще
понад 1 мільйон гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному
інвестиційному банку. Про це йдеться в
повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 5 лютого президент задекларував 1052561 гривню доходів від
вкладів у МІБ, передають «Українські новини». А 5 січня задекларував 1029785
гривень процентних доходів від вкладів
у згаданому банку. Петро Порошенко є
основним акціонером МІБ із 60 відсотками акцій фінустанови.

Продукти і послуги
знову подорожчають

В Україні прогнозують подорожчання продуктів, товарів і послуг. Водночас, до середини 2019 року, збережуться
темпи інфляції. Хліб, ковбаси, кондвироби, консерви, а також послуги зростуть в
ціні у середньому на 8,2 відсотки, йдеться у звіті Нацбанку. На рівень інфляції
впливає суттєве подорожчання у минулому році сирих продуктів. Адже вони служать сировиною для продуктів базової інфляції. Інша причина подорожчання - ріст
соцстандартів і зарплат.

Жахливі маршрутки
щезнуть назавжди?

Кабмін дав старт реформі ринку автобусних перевезень. Про це написав
міністр інфраструктури Володимир
Омелян на своїй сторінці у «Facebook».
Передбачається, зокрема, введення конкурсу на міжобласні автобусні маршрути.
Автобуси, що здійснюють міські та приміські перевезення, повинні бути зручні для осіб з інвалідністю. Перевагу отримають перевізники, які запропонують автобуси з низькою підлогою, електробуси, автобуси з більшою категорією екологічності (Євро 3, Євро 6). Крім того, перевізнику, який працював на маршруті без
порушень, надається право продовжити
дозвіл ще на п’ять років за умови інвестування в оновлення автопарку.

Перевірка е-декларацій може
затягнутись на… 1000 років

Якщо перевірка електронних декларацій чиновників Нацагентством
з питань запобігання корупції триватиме в тому ж темпі, як зараз, то цей
процес затягнеться на 1000 років. Про
це під час звітної прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає «Depo.ua». «У нас сотні тисяч декларацій, які підлягають перевірці. Перевірено 100... Навіть прості підрахунки свідчать про те, що перша хвиля декларування буде перевірена десь за тисячу років», - сказав Ситник. Тому, за його словами, є ризики зриву е-декларування. Слід
нагадати: на середину жовтня минулого
року НАЗК встигло завершити перевірку декларацій 55 посадових осіб. Загалом
в офіційному реєстрі НАЗК містилося 1,5
мільйонів декларацій та змін до них.

Автопарк відомства Гройсмана
поповнили круті машини

Автобаза Кабміну торік поповнилася на 19 автомобілів, що супер-
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ечить постанові уряду Володимира Гройсмана, якою забороняється придбання органами держвлади
легковиків. Про це йдеться у програмі «Гра слів» (спільний проект «Bihus.
Info» та «24 каналу»). У відповіді на інформаційний запит програми у Секретаріаті Кабміну повідомили, що в
2016 році на балансі автопідприємства
господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату КМУ було 117 авто.
Станом на 31 грудня 2017 року автопарк уряду збільшився на 19 машин: 10
«Skoda Superb», 5 - «Hyundai Hybrid», 4 «Volkswagen Transporter T6». І це попри
те, що наприкінці 2016 року уряд прийняв постанову, в якій першим пунктом заходів щодо ефективного та раціонального використання держкоштів зазначено «припинення придбання легкових автомобілів». На автопарки Кабміну, Ради і Держуправління в цьому році
у бюджеті передбачено понад 326 мільйонів гривень, що на 90 мільйонів більше за витрати 2017-го.

Партія президента заробила
понад 100 мільйонів

Партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» задекларувала 112,4
мільйони гривень доходів у 2017
році. Про це йдеться у звіті партії про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, опублікованому
на офіційному сайті «БПП», повідомляють «Українські новини». 112,1 мільйон
партія отримала з держбюджету на фінансування своєї статутної діяльності;
133 тисячі - внески на рахунки партії;
150,1 тисяча - кошти від господарської
діяльності. Водночас, партія витратила торік 112,1 мільйон гривень, з яких
67,6 мільйонів - на утримання місцевих
регіональних організацій партії; 14,6
мільйонів - на пропагандистську діяльність; 9,4 мільйони - зарплата; 8,5 мільйонів - матеріальні витрати; 2,2 мільйони - публічні заходи; два мільйони - податки і збори, мільйон гривень - послуги зв’язку.

Пенсійна реформа:
«результати» вражають

Україна увійшла до десятки найгірших країн у рейтингу «Найкращі
країни для комфортної пенсії» (Best
Countries for a Comfortable Retirement).
Про це написав у «Фейсбук» економіст, керуючий приватним інвестфондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Основні критерії, які враховувалися
за цим рейтингом: рівень медицини, доступність цін, рівень задоволення життям, комфортність погодних умов для
життя. У топ-10 найгірших країн Україна посіла восьме місце. Лідерами антирейтингу стали Іран, Росія, Йордан, Ліван
і Саудівська Аравія. Найкраща країна для
комфортної пенсії - Нова Зеландія. Також
у лідерах Австралія, Швейцарія, Іспанія,
Португалія.

А ваші гроші не підроблені?

Купюри, підробки яких найчастіше виявляють в Україні це: 200 і 500
гривень, 100 доларів і 100 євро. Про це
УНН повідомив заступник начальника
управління - начальник відділу протидії
злочинам у фінансовій, банківський сферах та зовнішньоекономічній діяльності
Департаменту захисту економіки Нацполіції Руслан Стрембіцький. Найчастіше
підробки виявляють при великих перерахунках коштів, обміні валют, вилученні грошей з банкоматів і купівлі коштів
у «міняйл» або незаконних обмінниках.
Щодо географії, то часто фальшивки попадаються на Одещині і Західній Україні
- Львів, Закарпаття, Волинь. Близько 80
відсотків усіх підроблених купюр надходять до України з Європи і країн Близького Сходу.

№6 (241) /14 лютого-20 лютого 2018 р.

Світ
Польща звинувачує
всіх, крім Росії

Політичні настрої у Польщі складаються таким чином, що ворожими
і недружніми державами, які «плетуть» проти Польщі змови, оголошуються всі - від Ізраїлю до Німеччини.
Лише Росію та її президента Путіна не
чіпають. Так висловилася фахівець з
Інституту філософії при Варшавському
університеті, експерт Європейського
центру моніторингу расизму та ксенофобії Магдалена Сьрода у своїй колонці в «Gazeta Wyborcza». Навіть у зв’язку
зі Смоленською катастрофою ніхто не
згадує Росію. Авторка вважає, що така
позиція нагадує політику прорадянської Польської Народної Республіки
1952-1989 років.

Хрущовки розробили…
французи

Уперше технологію будівництва
дешевих панельних будинків розробили у Франції. Після Другої світової війни в країні не вистачало житла.
Збірні панельні будинки розробив архітектор Ле Корбюзьє. Їх почали будувати по всій Європі, пише «Газета поукраїнськи». У 1955 році такі будинки
почали зводити в СРСР. Вони з’явилися
після директиви керівника СРСР Микити Хрущова «Про усунення надмірностей в проектуванні і будівництві». Їх
складали з готових блоків, вироблених
на домобудівельних комбінатах. Зараз
хрущовки складають 23 відсотки всього багатоквартирного фонду України.
Свого часу їх планувалися як тимчасове житло: будували на 50-25 років. До
цього часу мав настати комунізм.

Королівське меню:
що їсть Єлизавета ІІ

Британська королева Єлизавета II чудово виглядає у свій 91 рік.
Даррен МакГрейд, який працював
шеф-кухарем королівської сім’ї, розповів секрети її щоденного меню,
пише «Business Insider». Ранок королеви починається з горняти чаю «Earl
Grey» без цукру й молока, і декількох
бісквітів. Потім королеві та її чоловікові подають сніданок: йогурт, пластівці або тости з цільнозернового хліба з
джемом. Іколи Єлизавета ІІ може з’їсти
омлет з лососем і трюфелем. А перед
обідом не відмовляє собі в стаканчику
джину або дюбонне з лимоном і льодом. В обідньому королеви меню нема
продуктів, що містять крохмаль: часто це може бути просто смажене курча і салат. Її Величність не порушує англійську традицію і щодня о 17.00 випиває горня чаю з улюбленими шоколадними бісквітами або канапе з малиновим джемом. До чайного прийому їй подають канапе з огірком, лососем, шинкою, яйцями і горіхами. Увечері любить куштувати м’ясо або рибу, та
улюблена страва - гельський стейк під
соусом з грибів, вершків і віскі. Нерідко Єлизавета ІІ закінчує день стаканчиком мартіні або шампанського.

У Литві заборонили будь-який
позитив про алкоголь

На думку медиків, один із найефективніших способів зниження

9

вживання алкоголю - заборонити
позитивну рекламу. До такої поради
прислухалися в Литві, пише «Закон і
бізнес». За підсумками 2016 року, Всесвітня організація охорони здоров’я назвала Литву найбільш питущою країною. На кожного литовця припадає 16
літрів алкоголю на рік. На другому місці Білорусь - 15 літрів. Далі - Латвія - 13
літрів; Росія і Польща - по 12 літрів. З
огляду на рекомендації ВООЗ, з початку цього року в Литві вступила в силу
заборона на рекламу алкоголю, яка викликає позитивні емоції, включаючи
ЗМІ та Інтернет.

У Саудівській Аравії
верблюдиця у 57 тисяч разів
дорожча за жінку

У Саудівській Аравії зрідка проходять конкурси краси серед дівчат.
Проте вони суттєво відрізняються від
загальноприйнятих. Тут дівчата змагаються між собою у доброчесності.
Серед завдань - робота в будинку престарілих, турбота про бідних, вміння
бути гарною господинею, повідомляє
телеканал «24». Як виглядає дівчина,
ніхто не знає: всі жінки - в паранджі.
У 2010 році на конкурсі перемогла незряча дівчина. Це єдине, що відомо про
її зовнішність. Зейнаб аль-Хатем отримала корону, звання «Міс етичність»,
коштовності на $1,3 тисячі і право подорожувати за кордоном. А якби вона
була верблюдицею, могла б отримати $57 мільйонів. У Саудівській Аравії щорічно проводять конкурси краси серед «дівчат»-верблюдів. Учасниці доглянуті, гарно вбрані. За їхньою
красою слідкують настільки, що вдаються до косметичних процедур. Бо
шалена сума призового фонду затьмарює очі. «Верблюд - це символ Саудівської Аравії. Раніше ми берегли їх через необхідність, а зараз - для дозвілля, - каже суддя конкурсу Фавзан Аль
Маді. - А жінки? Хто їх бачив, тих жінок».

У Німеччині вимагають
скасувати безвіз для Грузії

Уряд німецької землі Північний
Рейн-Вестфалія закликав припинити дію запровадженого торік безвізового режиму з Грузією. Відповідного листа Томасу де Мезьєру, в. о. глави МВС Німеччини, написав регіональний міністр Йоахім Штамп, передає
«Німецька хвиля». У листі повідомляється, що кількість шукачів притулку з Грузії різко зросла. А частина цих
людей займаються «кримінальною діяльністю». Штамп закликав де Мезьєра вжити заходів на європейському
рівні з метою припинення безвізу для
Грузії. Федеральне МВС визнало: різке
зростання кількості шукачів притулку
з Грузії є проблемою. У Німеччині торік кількість шукачів притулку з грузинськими паспортами зросла із 170
до 743 осіб на місяць.

У Євросоюзі відмовилися
від банківської таємниці

У Європі більше немає банківської таємниці. Про будь-який відкритий, наприклад, у Швейцарії, рахунок
відразу стає відомо податковим органам. Про це пише «Прайм» з посиланням на єврокомісара з економіки та фінансів П’єра Московічі. «З банківською
таємницею в Європі покінчено. Якщо
хтось володіє рахунком у Швейцарії,
відбувається автоматичний обмін інформацією, тобто ми про
це відразу дізнаємося», повідомив єврокомісар.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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лісі снилося, що
біля неї стоїть
ангел. Дівчинка.
Але чомусь не в білій
сукеночці, а в червоному
костюмчику. Вона
хотіла щось запитати в
дивного ангеляти. А воно
сполохано прошепотіло:

Ще трішки часу - і мине зима
З метелицями й візерунками
вінтажними на вікнах.
Лиш жменьки спогадів залишить
кожному із нас Про зустрічі у свята, коляду, вертепи і дива,
І тепле фото з усмішками рідних, друзів
й запахом Різдва…

На фото Івана ПШОНЯКА:
працівники відділу
виконавчої служби
Гусятинської РДА.

Валентинів день
До квітів і пісень,
До сонячних доріг,
Я Валентинів день
Додам, як оберіг.
У плині буднів, свят,
Я вдячна цьому дню.

Життєві сюжети
Накрапав дрібний дощик. Від нього сніг сірів, поникав, припадав до землі,
наче шукав рятунку, а його не було. Чорні проталини почали лапато множитися, перемагаючи білизну січневої днини.
Ще й гололід заблищав, пророчачи містянам небезпеку травмування. Ліза поспішала на роботу, натягнувши на голову капюшон балонової куртки. Вона вкуталася в леопардовий шалик і зіщулено
перестрибувала льодяні місця. Міцно чіплялася ногами землі, але з кожним кроком поникала, як той нинішній сніг. Сльози заслоняли очі, Ліза підняла голову до
неба, щоб вони встоялися і не потекли
по щоках. Проходячи сквером, їй здалося, що вона дерево. Ось ця липа, що в задумі стоїть край алеї і ні одна гілочка не
ворушиться на ній. А може, он та вишенька, молода, що гілля, мов руки опустила,
і тремтить від холоду. Так, вона дерево. І
кожне лихе чоловікове слово, це удар сокирою по ній. Підрубує він її життя, її молодість і красу, та хоч би не впасти в знемозі…
Сьогодні, як і завжди, Ліза важкі
думки проганяла молитвою. Молилася до ангела-охоронця, діви Марії, Ісуса,
Миколи-чудотворця. Молитви медитативно заспокоювали її, рятуючи від осоружної дійсності. Це ж вчора Микола знову напився і принижував її. «І те не так, і
це не вгодила, ось моя бабця…» Замучив
уже цією своєю бабцею, завжди у при-

Він, мовби компромат,
На сіру метушню.
Бентежить Валентин
Магічним чаром див,
Бо він Любові син,
Що пристрасть розбудив.

Сімейне

гніздечко

Відчинено портал
В позареальний світ.
Палкий кохання шал
На варті там стоїть.
Прикрасою вінця
Є струни золоті,
Цілунки і серця,
То символи святі.

Раїса ОБШАРСЬКА,

Бабусин синок
клад її ставить. Ліза ніколи не бачила чоловікової бабусі, вона померла ще до їхнього одруження. Та за словами чоловіка,
любила вона його нестямно. Жили удвох,
то годила йому з усіх своїх сил. Все найсмачніше, найкраще – для онучка, для
Микольці, а він і за холодну воду не брався. Тепер хоче того ж від Лізи – безмежної опіки та догоджання. Ще ні разу за собою тарілки не прибрав, нічого не поміг.
Увесь тягар хатніх клопотів, усіх побутових проблем на ній, на жінці. А коли дитина народилася, то Микола геть здурів –
пиячити став та молоду дружину доїдати.
Робота у нього – не бий лежачого, охоронцем у ювелірному магазині працює.
Зараз людей там мало. Отож понудиться у магазині, зайде до бару – пива вип’є,
прийде додому і зразу ж на диван. Керує.
Пультом до телевізора і Лізою. І так кожного дня. Скільки разів Андрійко хворів,
Ліза ночей не спала, Микола ні разу не
встав до дитини. А на роботу вийшла, важко стало. Дитину потрібно в дитсадок
відвести, потім на роботу бігти в аптеку, де працює фармацевтом, після роботи
знову в дитсадок, потім додому – зварити, прибрати, випрати, попрасувати – роботи виснажливої багато, а вона одна.
«Жінка на те створена, щоб чоловікові годити, - любить казати Микола. – Си-

диш на моїй шиї – недолуга». Ці слова так
їй серце колять, але мовчить. А куди піде,
куди дінеться? Квартира Миколина, тільки слово мовить на свій захист, то він зразу на двері показує: «Їдь в село, до своєї
мами, де ні ванни нема і туалет на вулиці. Ось моя бабця все зробила в квартирі, все придбала, а ти прийшла на готове.
Якби вона була жива, то ноги б твоєї вже
тут не було».
Не така Ліза, як бабця Марія, не така
і все. І як їй того навчитися, кого спитати? Микола лише лютує. А Ліза молиться,
просить Господа, щоб дав сили стерпіти
та забути всі чоловікові образи.
«Я ж кохаю його! - думає. - Треба прощати, бо кохаю». Спішить Ліза на роботу.
А дощ все посилюється і сніг никне. І любов кудись дівається, а залишається кругом тільки чорнота…
Раїса ОБШАРСЬКА.

- Тьотя?…
До Аліси дійшло: це був не
сон. Вона вийшла з лікарні,
йшла вулицею і… запаморочилось в голові. Схилилась на паркан біля сиротинця. Більше нічого не пам’ятає.
- Ось, візьміть нашатир, простягнула вату і пляшечку
тутешня медсестра. - На всяк
випадок. А зараз присядьте на
лавку.
- Дякую. Я, мабуть, піду.
- Не поспішайте. Ви ще дуже
бліда.
Щойно Аліса сіла на лавку,
біля неї знову з’явилась дівчинка в червоному костюмчику. І
несміливо запитала:
- Ви хто?
- Аліса.
- З країни чудес?
- Ні.
- Лілю, йди бавитися, - ска-

Аліса
Наш ДЕНЬ

зала медсестра.
Мала почалапала до дітей. І
почала розповідати:
- Ця тьотя - Аліса з країни чудес. Вона прийшла до мене…
Личка хлопчиків і дівчаток
похмурніли: їм також хотілося, аби з’явився хтось добрий із
казки. А ще краще - мама.
…Ще недавно в Аліси була
сім’я. Чоловік Ярослав. Ярик.
У дитинстві малому було важко вимовити своє ім’я. Називав
себе Яриком. Так і звиклося…
Обоє мали гарну роботу.
Жили в достатку. Лише дітей не
було. Вони могли бути, якби колись Ярик не вмовив Алісу зробити аборт. Незадовго до їхнього одруження. Мовляв, спершу
треба для себе пожити, а з дітьми можна зачекати. Плакала,
впиралася. Але коханий такими
солодкими словами «стелив»...
Лікарка тоді попередила

долю і час…
зумів, що вона потрібна мені. І
що саме ця дівчина мала стати
моєю долею. Почав телефонувати їй і далі. Вона нервувала. Я
вдавав, що не відчував цього. Ні
її тривоги, ні небажання говорити зі мною. Мучився, проклинав
той день, коли зустрів її. Не допомагало. Я мусив побачити її.
Вирішив, що поїду до неї,
щоб розчаруватися. Думав, побачу її втомлену, зістарену – типову
жінку після десяти років шлюбу,
з двома дітьми, для якої існують
лише побутові проблеми. Та час
ніби не зачепив її, навпаки, врода її розквітла, як природа після
дощу. Більше того, я зустрів жінку, яка переросла мене у всьому.
Мала гарну сім’ю, створила, хоч і
невеликий, але власний бізнес. І
тоді зрозумів, кого колись втратив. І ще збагнув, що любив її тоді
і люблю досі.
Недавно вона у службових
справах приїжджала у місто, в
якому протягом кількох місяців
десять літ тому жила наша любов. Я божеволів від думки, що
вона тут – сміється, ходить, говорить, а я не маю права навіть

Струни серця

не з країни чудес

Про кохання Не випробовуйте
Ми зустрілися, коли їй було 20,
а мені – 28. Сказати, що вона була
дуже вродливою, - не сказати нічого. Було у ній щось таке, чого я не
бачив ніколи в інших ні до, ні після неї. Мені здавалося, що ми – ідеальна пара. За плечима у мене уже
було нещасливе кохання, особиста трагедія, яку заліковував довго.
І от нарешті зустрів ту, яка, здавалося, допоможе забути втрату. Я не
знав, чи любив її тоді, але дуже хотів, щоб була поруч. Може, вона відчувала, що це не та шалена всепоглинаюча пристрасть, якої прагнула. Тому завжди була якась насторожена, віддалена, ніби чужа.
Я пригортав її, вдихав запах її
волосся і розумів, що між нами стіна, яку я не можу зруйнувати. А,
може, мене просто ще не відпускало минуле. Я почав себе готувати
до того, що одного дня вона скаже
«вибач» і піде, залишить мене разом із моєю недомовленістю.
І цей день настав. Ми розійшлися дуже цивілізовано. Я спокійно поставився до цього, думав, що
втрачав у житті більше, і що ця, не
завжди зрозуміла для мене дівчина, не моя доля.
Минули роки, які також були
нелегкими для мене. Одружився, але життя не склалося. Одного
дня я згадав, що скоро десять років, як зустрів її – симпатичну юну
студентку, яка плакала в органному залі від щемливої музики. Довго
шукав її номер, щоб зателефонувати, просто запитати, як живе.
Не думав, що цей телефонний
дзвінок принесе стільки клопоту, настільки розтривожить мою
душу. Коли почув її голос, ніби
струм пройшов усім тілом: я зро-
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побачити її. Торкнутися коханого обличчя, зігріти її маленькі
долоні.
Ви думаєте, я ненормальний? Мене, я знаю, зрозуміють
лише ті, хто сам пережив подібне, хто знає, що таке дорога кохана жінка – чужа дружина. Жінка, яку втратив із своєї ж волі.
Тому хочу застерегти всіх:
бережіть дорогих вам людей,
навіть, якщо у дану мить ви не
впевнені, що хочете зв’язати з
ними своє життя. Умійте боротися за них, не переоцінюйте
себе, бо рано чи пізно ви пожалієте за втраченим. Як жалію я,
що колись випробовував долю
і час. Думав, що хотів розібратися у собі, а вийшло, що втратив
найцінніше.
І все-таки інколи тішу себе,
що є хвилини, коли і тобі, моя
єдина, моя дорога людино, бракує мене, моєї музики. Бо були у
наших стосунках миті, яких не
можна просто так забути, незважаючи на те, що ти ніколи повністю не належала мені.
Володимир С.

Алісу:
- Ця вагітність може стати
для вас першою і останньою.
Нарікати будете тільки на себе.
Махнула рукою…
…Бажання Ярослава поїхати
на заробітки Алісу спантеличило. А він пояснював: хоче заробити на гарну нову машину. І не
проти звести невеличкий особняк у передмісті.
- Якби у нас були діти… А
так, скільки нам потрібно?
- Доки людина живе, доти
щось старається, - віджартувався.
…Минав час. Аліса просила чоловіка повертатися із європейських заробітків додому.
Гроші, які надсилав, майже не
тратила. Тому дещо назбиралося. Правда, згодом перекази стали скупіші, хоча Ярослав отримав офіційний дозвіл на працю
і обмовився, що заробляти став
більше. Й відразу ж додав:
- Гроші в банк кладу. Так надійніше.
… Додому повернувся без
попередження. І майже з порога заявив дружині:
- Нам потрібно серйозно поговорити. Про розлучення. Гроші можеш залишити собі. А
квартира і так твоя.
- Розлучення? Ярику, чому?
- В мене є інша жінка. І син.
Йому десять років.
- Хто вона?..
- Твоя молодша зведена сестра.
- Що?! Світлана?! Вона ж від
чоловіка народила. Від Василя.
- Ні, Володя мій син. За Василя вийшла заміж, аби… словом, він знав, що це не його дитина. Тому й розбіглися. Навіть
відступне отримав від твоєї мачухи.
- А тато… він знав… знає?
- Ні.
- То ти поїхав закордон…
- Заробити гроші нам зі Світланою на житло.
- Ти і Світлана... Чому вона?..
- Я закохався у Світлану,
коли вона вчилася у випускному класі. Пам’ятаєш, її циганочкою дражнили? Ви з нею дуже
різні. Ти - м’яка. А вона - вогонь.
Її врода, темперамент зводили
мене з розуму. І я згрішив… ми
згрішили. Але вона до тебе добре ставиться, тому не хотіла
нічого казати.
- Пошкодувала зраджену сестру.
- А потім Світлана завагітніла. Ми з тобою знали, що дітей у
нас не буде. А тут - син…
- Мене змусив зробити
аборт. А сестра-коханка тебе
ощасливила. Як же ви мене обманювали! Так довго!
- Пробач…
- Батька шкода. Як він все це
переживе?
- То ти?..

- Я не проти розлучення. А
тепер залиши мене…
Аліса не могла плакати. Заціпеніла. Здавалося, серце
б’ється ледве-ледве…
Родичі і знайомі списували
розлучення на те, що в подружжя немає дітей. А потім дізналися правду…
Світлана не виправдовувалася перед сестрою. Просто сказала:
- Я подарувала Ярославові
те, чого не змогла ти - сина.
Алісі не вистачило сили розповісти про свою втрачену дитину. Для батька це був би подвійний удар. А він її так любить. І, крім нього, в неї не залишилося в цьому світі жодної
найближчої і найдорожчої людини.
Світлана з батьківської оселі переселилася з сином у найняту Ярославом квартиру. Він
невдовзі знову подався у Європу на заробітки. Світлана хотіла
нове, сучасне житло. І меблі, і…
А батько зліг із серцем. Аліса
поверталась від нього, коли їй
стало зле. Перехвилювалася…
…У новинах місцевого телебачення розповідали про благодійника, який привіз подарунки в сиротинець. Благодійника Аліса знала. Добрі справи
він робив, зазвичай, перед черговими виборами. Хотіла перемкнути канал, але… Побачила
знайоме личко. Ліля. Вона серйозно дивилася на дядька, що
просторікував у телекамеру, як
він любить дітей і обіцяє завжди дбати про сиріт. Малеча
всього цього, звісно, не розуміла. Спіч потрібен був для того,
аби розчулити дорослих.
Наступного дня, купивши
смаколиків і симпатичну Барбі,
Аліса пішла в сиротинець. Ступила на подвір’я. Подивилась
довкола. Через вікно її упізнала
медсестра. Вийшла. Глянула запитально:
- Сподіваюся, з вами все гаразд.?
- Так, дякую. Я би хотіла побачити Лілю. Ту дівчинку… Гостинці для неї маю. І трішки хочу
побути з нею. Якщо можна…
- Дарино Михайлівно, - гукнула медсестра до виховательки, - тут до вашої Лілі прийшли.
Цією дитиною ніхто ніколи не цікавився. Тому не йняла
думки, хто б це міг бути. А малеча впізнала свою гостю.
- Тьотя Аліса з країни чудес!
- підстрибнула від радості.
Вихователька нічого не розуміла.
- Зараз, Михайлівно, я вам
все поясню, - сказала медсестра.
…Аліса тримала за руку
Лілю.
Ліля тримала за руку казку…
Ольга ЧОРНА.

Сумно. Сипле сніжок собі
сніжно-сріблясту завісу.
Скоро свисне світанок
свою сповіщаючи зміну.
Серце співом солодким
сурмить світу цю переміну.
Сніг сховає стурбовано синю
сорочку до лісу.
Солов’їним світанком солодко,
співуче звесниться.
Стоголоса сопілка співає
сонети із вітром.
Скільки світла сипне,
скільки сонця
Стрітневого вквітне.
Спляча, сповнена сили,
статечна, і їй вже не спиться.
Стоголосим сопрано співати
сьогодні заставить:
Сніг, струмок, соловейка,
садочки, серця…
І тендітна,
Стрімко сирість скресає, сповзає.
І рідна
Стелить солодко стежку
святкову світанку
і славить рідну
Землю - одвічна Весна!
* * *
Зустрічались двоє під вербою...
Згадую кохання молоде.
І були щасливими обоє.
Де усе поділось, Боже, де!?
А тепер колючі, ніби терня,
І в очах недобрий вже вогонь.
Де було кохання, там лиш дерня.
Сніг летить на душу: “Охолонь!”
Як у небі хмари пропливали Бачили у них лише добро.
І болючі рани цілували,
Дарували ласку і тепло.
А тепер, мов паморозь холодні,
І в душі хурделиця мете.
Впали ми з тобою до безодні.
Що сказати можемо на те...
* * *
Ти десь далеко, ти уже не мій.
І я у тиші гордій і німій іду...
Ти не кохав мене,
ти лише грався.
Дражнив. Заплутував волосся
і сміявся.
А я мале і ще дурне дівчатко
Так щиро вірила в кохання
на початку...
Та тільки не дарма
пройшли уроки...
Вже пролетіли, відшуміли роки.
І я давно обрізала волосся,
Думки дозріли, як густе колосся.
Але і досі, досі пам’ятаю,
Як я тебе без пам’яті кохаю!
Ти вже далеко, і у серці
нема смутку...
* * *
Світанок цілував в уста зорю,
І захмелілі солов'ї співали.
Та шепотіла милому: “Згорю...”
Його обійми губ не відпускали.
Вона згоріла полум’ям свічі,
Коли співали півні, а світанок...
Пішов кохати інших. А вночіЗоря родилась, щоб згоріть
під ранок.

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.
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Українці у Південній Кореї:
ПОКИ ЩО ПОЗА ОЛІМПОМ

Н

апередодні
Зимової олімпіади
Національний
олімпійський комітет
України радо повідомив
приємну новину:
український бізнесмен
та меценат Павло Фукс
прийняв рішення
підтримати нашу збірну на
Іграх в Пхьончхані.
Кожен український спортсмен, який завоює олімпійську
медаль, отримає грошову винагороду від мецената: за здобуття золотої нагороди - 50 тис.
дол., срібної - 25, бронзової - 15.
Аналогічну винагороду отримає
також тренер переможця.
«Буду щасливий, якщо мій
внесок стане додатковою мотивацією перемагати», - прокоментував свою ініціативу Павло Фукс.
Однак, ні державна підтримка, ні безкорисна допомога бізнесмена, схоже, поки що не надихають наших олімпійців. У
перші дні Олімпіади українські
спортсмени – поза п’єдесталом.
9 лютого. Тетяна Петрова зайняла передостаннє місце у перших кваліфікаційних заїздах в
могулі.
10 лютого. Тетяна Антипенко і Марина Анцибор фінішували за межами четвертого десятку в скіатлоні. У біатлоні наша жіноча збірна провалила спринт, найкращою була Віта
Семеренко, яка фінішувала 14ю. Андрій Мандзій і Антон Дукач не змогли пробитися в 20-ку

найкращих у перших двох заїздах на одиночних санях.
11 лютого. Український лижник Олексій Красовський не зміг
фінішувати в скіатлоні через відставання більше ніж на коло від
лідерів. Українська фристайлістка Тетяна Петрова закінчила свої
виступи, невдало виступивши і в
другій кваліфікації. Найкращий
серед українських біатлоністів
у спринті на 10 км Дмитро Підручний лише 21-й. Українські саночники Антон Дукач та Андрій
Мандзій посіли 23-е та 40-е місце відповідно.
12 лютого. Віктор Пасічник
посів 20-ту сходинку першої
спроби в лижному двоборстві.
Біатлоністки Віта Семеренко і
Анастасія Меркушина посіли
18-у і 46-у сходинки відповідно
у гонці переслідування. Дмитро
Підручний, Артем Прима та Сергій Семенов зайняли відповідно
34, 38 та 44 місця у біатлонному
персьюті. Саночниці Олена Шхумова та Олена Стецьків завершили перший та другий заїзди
у змаганнях одиночників також
поза межами десятки.

Трішки історії.

Олімпійські кільця вітають
спортсменів кожні чотири роки.
Зимова Олімпіада у Пхьончхані – вже 23-я за рахунком. Перші
Ігри відбулися у 1924 році в Шамоні, Франція. Проте, їм цей статус надали пізніше - спочатку
змагання вважали просто Міжнародним тижнем зимових ви-

Футбол - це гра, де мільйони бідних можуть посміятися з 22 мільйонерів. Часи романтичного футболу, коли гравці самі насолоджувалися грою і дарували свято глядачам, давно минули...
Коли засоби масової інформації зрозуміли, що на видовищі можна "рубати капусту" - вони навіть стали диктувати лігам
і власникам команд час трансляцій і дні

дів спорту.
Місто Пхьончхан розташувалось у Східно-Корейських горах
за 130 кілометрів на схід від столиці країни Сеула. Зими тут довгі та сніжні - ідеально пасують
для зимових видів спорту.
Олімпійський стадіон побудували спеціально для нинішніх зимових Ігор. 35 тисяч глядачів зможуть побачити церемонії відкриття та закриття
Олімпіади, а також Паралімпіади-2018. У місті ж мешкають
всього 9 940 жителів, а в однойменному регіоні - 43 706 осіб.
Пхьончхан перекладається
як "мир і процвітання". Спортсменам не можна побажати кращого девізу.
Різниця у часі між Україною і
Південною Кореєю становить 7
годин. Тож змагання відбуватимуться вночі або рано вранці за
київським часом.
Майже три тисячі спортсменів змагаються за медалі. "Чистим" атлетам з Росії дозволили
виступати лише під нейтральним прапором.
На Зимовій Олімпіаді розіграють комплекти нагород у 15
дисциплінах, серед яких "класика": біатлон, бобслей, гірськолижний і ковзанярський спорт.
Нові види цього разу до програми не додавали.
Загальний медальний залік
Зимових Олімпійських ігор свідчить, що найбільше медалей завоювала Німеччина – 377. З них:
137 - золоті, 135 – срібні, 106 бронзові.

Л

Ніби бик вдарив…

юбителів боксу
завжди цікавило
питання: у кого ж із
боксерів найпотужніший
удар в світі?
Насправді, неможливо дізнатися найбільшу силу удару в конкретних числах і показниках через дві причини.
По-перше, ніхто не вимірював
і не виміряє силу ударів абсолютно усіх боксерів, бо важлива
не стільки вона, скільки коефіцієнт нокаутів. І, по-друге, атаки можна поділити на два види:
різкі та шокові. Під час їх здійснення спортсмени можуть наносити удари однакової сили,
але їх результати завжди будуть відрізнятися.
Якщо звертатися до статистики, то сила удару боксерів
становить від 200 до 1000 кг.
Для спортсменів з вагою 60-70
кг сила удару в 200 кг є відмінним показником. А ось тонна –

це межа у супертяжів.
Хоча у світі точно не визначено найпотужніший удар,
але вважається, що ним володів легендарний боксер Майк
Тайсон. Сила його удару сягала
приблизно 800 кг. Цього могло
б вистачити не тільки для того,
щоб відправити суперника у
нокаут, а й для того, щоб вбити
його. Та це - не єдиний рекорд
Майка Тайсона. До його особливих заслуг належить ще й звання наймолодшого чемпіона світу у суперважкій вазі (20 років)
і наймолодшого абсолютного
чемпіона світу у суперважкій
вазі (21 рік).
Якщо говорити про українських боксерів, то тест на силу
удару проходив Володимир
Кличко. Він перевіряв це на спеціальному манекені. Виявилося, що сила удару Володимира
становить 700 кг, що порівнюється з ударом дорослого бика.

АРЕНА
Національна суспільна телекомпанія України вирішила не
транслювати Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку
цього року у Росії. Про це повідомив голова НСТУ Зураб Аласанія в
інтерв'ю газеті "Урядовий кур'єр". Він також зазначив, що ринок українського телебачення, який мав домовленості про паралельний показ,
дізнавшись про позицію НСТУ, також почав відмовлятися вести трансляцію ЧС-2018.

У столиці Франції відбувся престижний турнір Grand Slam з
дзюдо, на якому дві українки піднялися на п’єдестал пошани. У ваговій категорії до 48 кг вперше на турнірі серії Великого Шолома виступила чемпіонка Європи Дар'я Білодід й одразу здобула медаль найвищого ґатунку. Ще одна наша спортсменка Марина Черняк (до 48 кг)
стала авторкою бронзової нагороди.
Чемпіон світу за версіями WBC та WBO у важкій вазі Олександр
Усик потрапив до топ-10 найкращих боксерів світу незалежно від
вагової категорії, який склало авторитетне видання World Boxing
News. При цьому Усик випередив двох лідерів суперважкої ваги - Ентоні Джошуа і Деонтея Вайлдера. Перемога українця у півфіналі турніру
WBSS над Майрісом Брієдісом дозволила українцеві зробити стрибок
на п'ять позицій і дебютувати в топ-10. Ще один українець - Василь
Ломаченко - продовжує перебувати на 2-й позиції цього рейтингу.

Дорожезне шоу чи спортивна гра?

проведення матчів. Мільярди крутяться і в
букмекерських конторах, особливо - в азійський частині планети, чим часто не нехтують самі учасники «прогнозованих» матчів.
Головне для клубів зараз - скосити побільше коштів з усіх доступних джерел. А
футболісти виступають у якості інструменту. Форма спортсменів стає дедалі строкатішою, на ній - маса спонсорських логотипів (особливо цим зловживають у Бельгії
та Франції).
У клубах навіть придумали спеціальну посаду - комерційний директор, тобто
людина, яка всіма можливими і неможливими методами повинна буквально "заробляти" гроші (хоча у нас в країні це не дуже

виходить). На Заході щороку випускають у
продаж оновлений варіант форми команд,
комплекти постільної білизни, інші атрибути - усе з логотипами і у кольорах футбольних клубів.
Топ-гравці продовжують контракти за
півроку до завершення - щоб клуб не відпустив їх задарма, а потенційний покупець
розщедрився на двозначну суму мільйонів. Цього літа суми стали тризначними, а
ще 35-40 років тому 1 000000 доларів США
вважався космічною вартістю для спортсмена (якість гри при цьому майже не змінилася. Як казав один фанат, можу грати
так же погано, але це обійдеться команді в
сотні разів дешевше).
Тепер "зірки" вважають нормальним

явищем критикувати поля, м'ячі, погоду,
трибуни, частоту матчів на тижні та тренерів…
Цікаву статистику навели англійські
експерти. Так, портал "Sporting Intelligence"
підрахував, що у 2017 році середня зарплата футболіста англійської Прем'єр-ліги становила 50 817 фунтів стерлінгів на тиждень. Тобто, більше 2,5 мільйона на рік, а це
у перерахунку на 20 команд і середню кількість гравців у заявці, більше 1,1 мільярда
в рік. Той же умовний гравець охочіше сидить на лавці запасних у клубі-середняку
та просто отримує свій гонорар, ніж хоче
бігати і пітніти на полі та ще й з високою
ймовірністю отримати травму, робить невтішний висновок «Спорт Олімп».
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У Борщівці школярів навчали козацької звитяги
Ш

икувалися і
здавали рапорти,
вивчали козацькі
приказки та змагалися у
спритності школярі села
Борщівка Лановецького
району.
У закладі активно діє гурток
козацько–лицарського виховання «Джура», учасниками якого є
учні 6-8 класів. Усі вони поділені на два рої «Січовики» та «Запорожці». Нещодавно між ними
організували святкові змагання «Козацька звитяга», щоб популяризувати здоровий спосіб
життя, зміцнити здоров’я юних
джур, виховати у підростаючого
покоління почуття патріотизму.
Серед школярів провели
конкурси «Козацька естафета»,
«Козаки-вершники», «Пліч-оплічі з товаришем», «Як козаки

картоплю саджали, через річку
переправлялись та тікали з полону». Суддями учнівських змагань були вчителі та організатори свята Роман Попсуйко і Михайло Горошко. Наприкінці свята переможцям - гурту «Січовики» вручили пам’ятні грамоти.
- Саме такі виховні заходи
згуртовують дітей, - каже вчитель історії, керівник гуртка
духовно-лицарського виховання «Джура» Борщівської школи
Ліля Волянюк. - Вчать їх побратимства, взаємодопомоги, добродушності, безкорисливості.
Школярі дізнаються про історичне минуле, запорізьких козаків, їх традиції, побут, звичаї.
Мої вихованці виростатимуть
справжніми захисниками України, які фізично загартованні,
спритні та сміливі.

Бережанці весело прощалися із зимою
Колоритне свято організували у старовинному місті

К

ілька тисяч бережанців та
гостей міста разом співали,
танцювали та веселилися у
парку поблизу замку Синявських
на традиційному «Святі зими».
Веселе дійство традиційно
проводять у лютому щороку.
У програмі «Свята зими» - колоритний
концерт місцевих талантів, спортивнорозважальні ігри, забави, конкурси. Дорос-

лі та діти випробували свої сили у перетягуванні линви та конкурсі кидання мішків із сіном. Десятки дітей ліпили сніговиків і змагалися за першість у конкурсі «Сніговик FEST – 2018». Урочисто запалили ватру бережанські пластуни Андрій Бойко та
Микола Цолка.
Бережанці та гості міста мали змогу політати на повітряній кулі.
- Ми пошукали в архівах, що схожа
атракція була у нашому місті ще сто років тому, - розповідає Олег Захарків, заступник міського голови Бережан. – «Свято зими» відбувається у Бережанах щороку. Завжди ми намагаємося додати певної

родзинки цій події. Щороку наші місцеві
умільці виготовляють скульптури з льоду. Цього року, зважаючи на теплу погоду,
ми нагорнули багато снігу і зробили з нього різні скульптури. Наш місцевий майстер
Ігор Крук виліпив із снігу скульптури героїв Крут.
Гості «Свята зими» мали можливість
безкоштовно скуштувати смачну рибну юшку, козацьку кашу, приготовлену на
військовій кухні. На території парку діяв
пункт обігріву, організований рятувальниками, де кожен учасник заходу міг випити
гарячого чаю та поласувати солодким печивом.

«Свято зими чи то помпезне прощання
з нашою вередливою зимою. Не дивлячись
на холод і важкий мокрий сніг, відчувався
подих весни і теплі весняні настрої,- поділилася враженнями від свята керівник
творчого об’єднання "Пектораль" та відома фотохудожниця з Бережан Зіна Токарська. - Це, відчувалось у всьому: у щирих
посмішках бережанців, у їхньому почутті
гумору, красі, молодечому запалі і навіть
при розпалюванні багаття і палких почуттях молоді… У піснях, танцях, театралізованих інсценівках, вертепі, жартах…»
Юля ТОМЧИШИН.
Фото Зіни ТОКАРСЬКОЇ.
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Смачний
День Святого
Валентина
Салат «Гранатове серце»

ПОТРІБНО: 1 куряча грудка, 80 г волоських горіхів, 180 г твердого сиру, 1 буряк, 1 гранат, 5 яєць, 200 г майонезу, сіль,
перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: куряче філе відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати дрібними кубиками. Цибулю нарізати півкільцями або кубиками та обсмажити на олії. Яйця відварити круто і натерти на крупній тертці. Сир натерти на
крупній тертці. Буряк відварити до готовності, очистити і натерти на крупній тертці. Гранат розібрати на зерна. Тепер викласти салат шарами у вигляді серця (або
використовуючи форму у вигляді серця),
посипаючи за смаком сіллю і чорним перцем:1 шар - куряче філе, 2 - обсмажена цибуля, змастити або полити майонезом, 3 яйця, трохи посолити, 4 - сир, 5 - волоські
горіхи, полити майонезом, 6 - буряк, майонез, 7 шар - зерна граната.

Хоч це свято прийшло до нас із-за кордону,
але вже давно прижилося в Україні. Це ще
один привід зізнатися в любові дорогим
нам людям, а також влаштувати собі свято.
Отож пропонуємо вам кулінарні ідеї до Дня
закоханих!
Поверх руколи викласти шматочки авокадо, риби і грейпфрута. Посолити, скропити оливковою олією і оцтом.

Свинина у смарагдах

Салат з тунцем

ПОТРІБНО: 0,5 півлітрової банки маринованого перцю (бажано різних кольорів), 3 варені яйця, 1 цибулина, 1 банка
консервованого тунця, 10 оливок, 3 ст. л.
оливкової олії, сіль, перець до смаку.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця зварити на
круто, охолодити і почистити. Розрізати на 4 частини. Цибулю порізати тонкими півкільцями. Оливки розрізати навпіл.
Тунець розділити на шматочки. Маринований перець дістати з банки, дати стекти маринаду, порізати на шматочки приблизно 3х3 см. У широкий салатник викладати підготовлені інгредієнти шарами: шматочки перцю, порізані яйця, півкільця цибулі, зверху покласти шматочки тунця, оливки і полити все оливковою
олією. Присипати дрібкою солі та перцю.
Можна присипати посіченою свіжою зеленню або будь-якими сушеними травами на ваш смак.

ПОТРІБНО: 400 г свинячої вирізки, 3
цибулини-шалот, 4 ківі, 100 мл апельсинового соку, сіль і перець – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: нарізати свинячу
вирізку шматками товщиною 1,5 см, натерти сіллю з перцем і залишити на 30 хв.
Обсмажити нашатковану цибулю-шалот,
додати ківі, нарізані кубиками, і тушкувати 15 хв. на слабкому вогні. Влити 100 мл
апельсинового соку і збити блендером.
Обсмажити медальйони до золотистої
скоринки, полити фруктовим соусом, або,
як варіант, можна протушкувати кілька
хвилин медальйони в такому соусі.

ПОТРІБНО: невеликий пучок руколи,
один авокадо, 100 г філе копченого лосося, один червоний грейпфрут, сіль, бальзамічний або фруктовий оцет – за смаком,
2 ст. л. оливкової олії.
ПРИГОТУВАННЯ: замочити руколу в
холодній воді, щоб прибрати гіркоту. Обсушити і скласти в салатницю. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку,
очистити від шкірки і нарізати часточками. Філе лосося нарізати смужками. Грейпфрут почистити, прибрати білі плівки і
розрізати кожну часточку на 2-3 частини.

ПОТРІБНО: 100 г волоських горіхів, 7
штук чорносливу, 4 курячі філе, 3 мандарини, перець чорний мелений, спеції і сіль
– за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: з чорносливу вийняти кісточки, залити м’якоть окропом
і залишити на годину-півтора для набухання. Мандарини очистити від плівок і
шкірки, розділити на часточки. Сире куряче філе розрізати уздовж навпіл. Шматки викласти на дошку з харчовою плівкою внапуск, добре відбити, посолити і
поперчити. Очищені волоські горіхи порубати гострим ножем або перемолоти
в блендері. Половиною крихт посипати
відбите м’ясо. На горіховий шар викласти чорнослив, цілий або нарізаний. Наступний шар – часточки мандаринів, горіхи. Нафаршироване філе скрутити в рулет, рівний і щільний. Кінці плівки туго
затягнути, щоб вона не розгорнулася під
час приготування. Перекласти рулет в пароварку або в друшляк на каструлі з по-

Салат з авокадо
і лососем

мірно киплячою водою. Накрити кришкою, варити ще 35-40 хв. Готову закуску
вийняти, остудити, видалити плівку. Курячий рулет з мандаринами нарізати навскоси скибочками завтовшки 1,5 см.

Ароматне печене м’ясо

Рецепт чудової м’ясної печені. Якщо
хочете, щоб запечене м’ясо було соковитим, перед запіканням можна обсмажити
шматок з усіх боків на розпеченій сковороді. Це «запакує» м’ясо шкірочкою – і сік
із нього під час випікання не витікатиме.
ПОТРІБНО: 600 г свинини, 100 мл соєвого соусу, 1 ст. л. зернистої гірчиці (за бажанням), 3 ст. л. цукру, 1 цибулина, 2 зуб.
часнику, 1 ч. л. меленого імбиру, 4 ст. л. насіння кунжуту, 2 ст. л. олії.
ПРИГОТУВАННЯ: змішати усі спеції,
подрібнену цибулю і часник, соєвий соус
і гірчицю, олію. Обмастити маринадом
м’ясо з усіх боків. Поставити у холодильник на ніч. Викласти на змащене деко,
випікати 50–60 хв. за температури 190
градусів. Тим часом довести до кипіння
юшку, в якій маринувалося м’ясо, і проварити 5 хв., процідити, подавати до готового м’яса.

Торт «Червоний
оксамит»

Закусочний курячий
рулет із мандаринами

ПОТРІБНО: для бісквіта - 4 яйця, 100
г цукру, 60 г борошна, 20 г крохмалю, 30 г
какао, 30 г розтопленого масла, 1 ч. л. червоного харчового барвника. Для крему:
300 мл вершків для збивання (від 33%), 2
ст. л. цукру. Для прикрашання: 100 г білого шоколаду, 100 г малини.
ПРИГОТУВАННЯ: приготувати форму 20-23 см і розігріти духовку до 200 градусів. Збити жовтки з 50 г цукру в пишний крем. Потім — білки до піни, додаючи
поступово цукор, що залишився. Обидві
маси змішати. Всипати просіяні разом борошно, крохмаль і какао. Перемішати від
краю до середини. Додати не гарячі масло
і барвник, перемішати. Вилити у форму,
попередньо змащену маслом і посипану

борошном. Випікати 25 хв., перевіряючи
паличкою. Охолоджувати 5 хв. у формі, а
потім на решітці. Дати вистоятися не менше 8 годин, після розрізати навпіл. Збити
вершки, додати цукор, перемішати і перекласти торт. Накрити другою частиною і
обмазати вершками повністю. Посипати
тертим шоколадом і прикрасити ягодами.

Пиріг із сердечками

ПОТРІБНО: 200 г варення, 2 яйця, 200
г вершкового масла, 300 г борошна, 1 скл.
цукру, 10 г ванільного цукру, 0,5 ч. л. меленої кориці, 1 ч. л. розпушувача для тіста, щіпка солі.
ПРИГОТУВАННЯ: розтале вершкове масло змішати з просіяним борошном,
розпушувачем, цукром і сіллю і подрібнити блендером або руками в крихту. Додати яйця, ванільний цукор, корицю і замісити м'яке тісто. Розділити його на дві нерівні частини, загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник на 20 хв. Потім із більшого шматка тіста розкачати
корж, помістити його на застелене пергаментом деко і сформувати бортики.
Викласти на тісто варення (воно не має
бути рідким) і акуратно розрівняти його
по всій поверхні коржа. Менший шматок
тіста розкачати у тонкий корж. Формочками видавити сердечка, а ножем нарізати смужки. Викласти смужки на пиріг поверх варення і прикрасити сердечками.
Відправити пиріг із варенням у розігріту до 200°С духовку і випікати приблизно
25-30 хв. до рум'яного кольору.

Фруктовий салат

Цей рецепт – просто вітамінна бомба. Яскравий і насичений смак, справжня
насолода з користю. Щоб салат виглядав
ефектніше, його можна подати у шкірочках від грейпфрута. Для цього у плоду потрібно на 3 сантиметри зрізати верхівку, а
м’якоть обережно вийняти ложкою.
ПОТРІБНО: 1 грейпфрут, 1 яблуко, 1
банан, 2 ківі, 50 г родзинок, 1,5 ст. л. меду,
2 ст. л. лікеру, 1 ст. л. лимонного соку, зелень м’яти.
ПРИГОТУВАННЯ: родзинки залити окропом і лишити на 5 хв., потім воду
злити. Яблуко, банан, ківі і м’якоть грейпфрута порізати кубиками, з’єднати, додати родзинки, перемішати. Лимонний
сік з’єднати з медом і лікером, перемішати, полити фрукти. Прикрасити листочками м’яти.

Глінтвейн

ПОТРІБНО: 6–7 бутонів гвоздики, 1/8
мускатного горіха, 4–5 горошин запашного перцю, 1 паличка кориці, половина
апельсина, півсклянки води, 750 мл напівсолодкого червоного вина.
ПРИГОТУВАННЯ: спеції і порізаний
кубиками апельсин залити водою і довести до кипіння. Кип’ятити 2–3 хв, зняти з
вогню і настоювати 15 хв. під кришкою.
Відтак додати пляшку вина, сильно підігріти, але не кип’ятити. Налити в келихи
для глінтвейну. Подавати напій гарячим.
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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.

Украiнськi
жарти
.

Засідання Верховної Ради. Депутати обговорюють економічну ситуацію в Україні. Виступає спікер:
- Шановні колеги! Ситуація в країні справді
критична. Захід кредитів більше не дає. В бюджеті велика дірка. Грошей ні на що не вистачає. Є три способи виправити ситуацію. Перший: допомога позаземних цивілізацій. Другий: переможемо корупцію і вкладемо гроші
у власну промисловість. Третій: Росія нарешті виплатить контрибуцію за Донбас і Крим.
Ясна річ, фантастику одразу відкидаємо. Тому
обговорюємо наразі лише одне питання: як
зв’язатися з позаземними цивілізаціями.
  
Син запитує в батька:
- Як змії розмовляють?
Той, дивлячись на тещу, відповідає:
- Чого ж мовчите? Онук цікавиться.
  
Із пояснювальної записки двірника: «Я
зовсім не був п’яний у п’ятницю. Просто лежав на газоні і їв траву, бо косарка зламалась.
А план треба було виконувати за будь-яку
ціну».
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Вітаємо!

Вітаємо!

Вітаємо!

Кохану дружину, люблячу маму,
бабусю та сестричку

Дорогого похресника,
племінника, братика

Дорогенького синочка,
внучка та правнука

Галину Іванівну Мечик

Ромчика Щура

Ромчика Щура

з села Великі Вікнини
Збаразького району
із 72-річчям!

із с. Бодаки Збаразького
району
з 5-річчям!

із с. Бодаки Збаразького району
з 5-річчям!

Нехай міцніють
Твої крила
Та доля хай
буде щаслива!
Нехай негаразди Тебе
обминають,
А друзі і рідні поважають.
Любий наш, Ромчику, ясне, миле сонечко,
Хай добро проміниться у Твоє віконечко,
Дощиком рясненьким пада з неба щастя,
Хай Тобі, рідненький, все на світі вдасться.
Виростай здоровим, мудрим і слухняним,
Щоб завжди пишалися Твої тато й мама.
Нехай голосок Твій дзвенить у оселі,
Нехай усміхаються очі Твої веселі.
Нехай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
А ангели завжди від злого оберігають
Та щастя й здоров’я Тобі посилають!
З любов’ю – мама, тато, бабуся Орися, дідусь
Віталій, бабуся Світлана, прабабуся Віра.

Який Ти великий,
вже Тобі п’ять рочків!
Хай завжди збуваються всі Твої бажання,
А ми шлемо Тобі щирі вітання!
Виростай розумним, добрим і красивим,
Будь в житті, рідненький, ти завжди щасливим.
Виростай на радість і батькам, і рідним,
Будь для мами лагідним, а для друзів – вірним.
Хай у тебе під ногами квіти розквітають,
А над головою сонце в небі сяє,
Щоб в житті не знав Ти горя і біди,
Щоб Тобі щастило всюди і завжди!
З любов’ю – хресний Василь із с. Лози, тьотя
Люда, сестричка Марійка, братик Коля, сім’я
Косяк із с. Лози і Кременця.

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

Вітання

Наша мила і люба,
найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти!
Прийми у цей день побажання щирі
Прожити у злагоді, любові і мирі.
Ми дякуємо Господу, що Ти у нас є,
Силу й здоров’я хай Бог наш дає.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі!
Бо людям для щастя багато не треба Сімейного затишку й світлого неба.
З любов’ю – чоловік, діти Мирослава, Лариса,
Любов, Микола, зять Іван, невістка Надія, внуки
Катерина, Влад, Емілія, Василь, Таня, Юрій, Катя,
Вероніка, сестри Анна та Феодосія.

Вітаємо!

Доброго тата, люблячого чоловіка, щирого кума
Олега Петровича Шимчишина з Тернополя з Днем народження!
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!
Нехай оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!

Хай сонце дарує і ласку, й тепло,
Хай усмішка ніжна осяє чоло.
Хай ангели Божі Тебе бережуть,
Лиш звістки веселі на крилах несуть!
З любов’ю і повагою – донечка Оля, син Валентин, дружина Оксана, куми Вероніка та Максим.

В Івано-Франківську
зріс попит
на двокімнатні квартири

А

ГОРОСКОП
З 14 по 20 лютого

ОВЕН
У вас не буде проблем зі
здоров’ям, і це багато в чому
заспокоїть і розслабить. Ви
перестанете стежити за собою i ризикуєте серйозно
захворiти.
ТЕЛЕЦЬ
Ви вирiшите спробувати
свої сили самостійно, тому
залишитеся без підтримки. Доведеться відкривати
свій «недоторканний запас»,
оскiльки очікуються серйозні фiнансовi проблеми.
БЛИЗНЮКИ
На вас чекають приємні зміни в сфері заробітків,
з’явиться нове джерело надходжень і ви зможете реалізувати давно намічені проекти. Подбайте про своє
здоров’я і відновлення сил.
РАК
У першій половині тижня вам нічого серйозного
не загрожує. Правда, існує
певний ризик травматизму,
тому варто бути акуратні-

шими. Фiнансовi справи значно покращаться, у вас буде
можливiсть зробити навiть
заощадження.
ЛЕВ
Тиждень має пройти під
знаком правильного харчування, дієти і занять фізкультурою. Вiльний час заповніть прогулянками. Невдовзі з’явиться нове джерело фінансових надходжень. З
близькими пануватиме розуміння.
ДІВА
Для вас настали непрості
часи. Усi чекатимуть допомоги від вас, покладатимуть на
вас надії, але не всi вимоги ви
будете в змозi виконати.
ТЕРЕЗИ
Тиждень стане своєрідним іспитом, перевіркою на
міцність. Вам належить доводити, що ви недаремно займаєте свою високу і відповідальну посаду.
СКОРПІОН
Попереду
складний
перiод, конфліктний як iз начальством, так і з підлеглими. Доведеться проявити
надзвичайне терпіння й на-

вчитися згладжувати гострі
кути, інакше не уникнути
серйозних проблем.
СТРІЛЕЦЬ
Із діловою хваткою та
пошуком хороших перспективних проектiв проблем у
вас не виникне, тому найоптимальніший шанс зробити кар’єру — працювати
самостiйно.
КОЗЕРІГ
Пощастить тим, хто присвятив своє життя творчості.
Ви зможете стати популярними. Від розвитку кар’єри
залежатимуть вашi фінансові можливості.
ВОДОЛІЙ
Фiнансове становище
буде хитким, трохи кращi
справи у тих, хто займається
індивідуальним підприємництвом. Тож радимо утриматися вiд великих покупок.
РИБИ
Варто зайнятися спортом і почати вести здоровий спосіб життя, адже,
крім легких захворювань,
є ризик отримати захворювання серцево-судинної
системи.

налітичний центр Благо
проаналізував ринок
первинної нерухомості
Івано-Франківська. Результати
показали, що основним
попитом користуються
квартири, які знаходяться в
процесі здачі в експлуатацію.
Побудовані об'єкти, які
сьогодні представлені на ринку,
не завжди задовольняють
повністю переваги покупців
нерухомості. Тому в проектах,
що вийшли на ринок у 20162017 років, темпи продажів
значно вищі середніх на ринку.
Протягом останніх трьох років
франківці в основному орієнтувались
на купівлю 1-кімнатної квартири. Але
в минулому році ситуація змінилася
- підвищеним попитом стали користуватися 2-кімнатні квартири. Пояснюється це, скоріш за все тим, що різниця ціни на 1-кімнатні та 2-кімнатні
має не надто велику різницю і покупці можуть дозволити собі її придбати.
Зараз найбільш
затребуваними є
квартири площею
60 - 75 м кв. Цікаво, що до кризи попитом користувалися помешкання
більшої площі: від
80 м кв.
Для покупців
вагому роль грає
оптимальне планування, адже для
них важлива кінце-

ва вартість всієї квартири, а не окремого квадратного метра. Тому девелопери вносять зміни в проекти у бік
зменшення площі, а також розробляють нові з урахуванням цієї тенденції.
Найбільший відсоток запитів про
купівлю надходить на високі поверхи новобудов, але і на нижчі є свій покупець. Це в основному літні люди.
Також покупців цікавить, яка віддаленість новобудови від центру міста, транспортної розв'язки, наявності розвиненої інфраструктури в
межах 5-хвилинної пішої досяжності,
чи це закритий комплекс, що охороняється, або звичайний одиночний будинок, наявність підземного паркінгу,
своєї обслуговуючої організації та від
фінансової схеми оплати покупки.
Додамо, що 89% операцій зараз
припадає на квартири вартістю до
100 тис. дол., 7% - у ціновій категорії
від 100 до 200 тис. дол. і 4% - у категорії понад 200 тис. дол.

