Інна Моначин: «Переживайте – і з вами все буде гаразд!»
Священик з Тернопільщини
запрошує молитися в Інтернеті
8 стор.

ОТЕЦЬ ВАСИЛЬ ГЕРМАНЮК ЗІ СКАЛИ-ПОДІЛЬСЬКОЇ
В НЕОРДИНАРНИЙ СПОСІБ ЗАЛУЧАЄ ЛЮДЕЙ ДО СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

7

стор.

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

«Від Улянки не
відречуся…»

10-11 стор.
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Чотири роки після Майдану:

рани досі кровоточать,
а винних шукають
Ірина Вовк із
сльозами на
очах обіймає
портрет свого
сина Володимира,
капітана медичної
служби. Він двічі
їздив на Майдан,
згодом вирушив
як лікар у зону
АТО. З Авдіївки не
повернувся додому…
- Це таке горе для
матері – хоронити
рідного сина, - каже
жінка. - Хочу вірити,
що в Україні таки щось
зміниться. Стільки
хлопців віддало за це
своє життя...

3

стор.
Продаж якісних товарів

Секонд Хенд
гуртом від 20 кг.

безкоштовна доставка

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

Передплата на газету «Наш ДЕНЬ»

не закінчується ніколи!

3 міс. – 54 грн. 64 коп.
6 міс. – 105 грн. 68 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Погода в Тернополі й області
21 лютого - хмарно, сніг, температура повітря вночі 5-6, вдень 2-4 градуси
морозу. Схід сонця - 7.13, захід - 17.48.
22 лютого - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 4-5, вдень 2-4
градуси морозу. Схід сонця - 7.11, захід
- 17.50.
23 лютого - хмарно, без опадів, тем-

індекс - 68710
10 міс. – 175 грн. 40 коп.

пература повітря вночі
6-7, вдень 5-6 градусів морозу. Схід сонця - 7.09, захід - 17.52.
24 лютого - хмарно, можливий сніг,
температура повітря вночі 10-13, вдень
8-11 градусів морозу. Схід сонця - 7.07,
захід - 17.53
25 лютого - хмарно з проясненням,

без опадів, температура повітря вночі
13-15, вдень 11-14 градусів морозу. Схід
сонця - 7.05, захід - 17.55.
26 лютого - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 18-19, вдень 1416 градусів морозу. Схід сонця - 7.03, захід - 17.57.
27 лютого - хмарно, можливий сніг,
температура повітря вночі 15-16, вдень
8-12 градусів морозу. Схід сонця - 7.01,
захід - 17.58.

Сучасні інноваційні технології

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

«Благословенне Тернопілля» вдруге зустріло
гостей у столичному «Українському домі»
М
истецькі
здобутки,
історичні
цінності, освітній
потенціал, інвестиційна
привабливість – на день
один презентаційний
майданчик в центрі
Києва перетворився
на платформу для
співпраці та перспектив.
Новий формат
обговорень – бізнесланч, зібрав за круглим
столом представників
різних рівнів влади
та бізнесу. А сам захід
набув міжнародного
значення, адже його
відвідали понад півтора
десятка послів.

«Більше 300 підприємств з
понад 90-та країн світу сьогодні вже є інвесторами в економіку Тернопільської області. Сьогодні на заході присутні посли
не лише представників недалекого зарубіжжя, Польщі, Угорщини, а й – В’єтнаму, Ірану, Індії, представники дипломатичних місій понад 30 країн.
Це говорить про те, що вони
для себе також відкривають
нашу Тернопільщину», – наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.
За його словами, саме
якісний інвестиційний продукт та одностайність керівництва області змушує потенційних інвесторів зацікавитись регіоном в першу
чергу. Адже інвестори, які
вже працюють на Тернопіллі,
дуже успішні.
Презентація області «Бла-

гословенне Тернопілля» у Києві зібрала багато друзів і видатних вихідців з нашого краю. Завітав на свято Тернопільщини
в Києві й наш земляк, Перший
віце-прем’єр-міністр України –
міністр економічного розвитку
і торгівлі Степан Кубів. Він по-

дякував керівництву області та
міста Тернопіль за великий прорив в напрямі розвитку економіки та залучення інвестицій.
«Довіра до Тернопілля зростає як в Україні, так і в світі. Саме
тому, сьогодні ми говоримо про
більше 5 мільярдів гривень пря-

мих інвестицій в економіку області, про понад 600 мільйонів
гривень, вкладених в капітальний ремонт та будівництво доріг, про створення близько 8 тисяч нових робочих місць. Ми говоримо про великі бюджети,
які бачимо в науці, в інноваціях, в інвестиціях. Водночас,
перед нами лежить велика
відповідальність – що сьогодні маємо зробити більше, ніж вчора», – акцентував Степан Кубів.
***
У рамках презентації області також відбувся бізнесланч, у якому взяли участь
очільники області – голови
обласної ради Віктор Овчарук, ОДА – Степан Барна,
представники різних секторів економіки, міністерств,
підприємці, народні депутати. Йшлося про зміни в кра-

їні та області, перспективи розвитку Тернопільщини, співпрацю та подальше покращення
бізнес-клімату, нові можливості
залучення інвестицій.
«Тернопільщина – древня земля багатої історії та неповторної природи. Це край,
у якому дивовижно сплелися
культурні традиції, етнічні особливості та самобутність Галичини, Волині та Поділля. Славиться наш край гіпсовими і
карстовими печерами, каньйонами Придністров’я, унікальними ботанічними пам’ятками,
горами та мінеральними водами, інтелектуальним потенціалом, винахідниками, науковцями, - наголосив голова обласної
ради Віктор Овчарук. - Тернопільські аграрії давно уже вийшли за межі України, поставляючи власну продукцію у різні
країни світу. І серед них – депутати обласної ради Петро Гадз
та Олег Крижовачук. В області
панує сприятливий клімат для
міжнародної співпраці, створення спільних підприємств,
наукових осередків. За рік, що
минув від першої масштабної
презентації нашого краю у Києві, Тернопільщина набралася
сил і впевнено йде шляхом реформ. 40 об’єднаних територіальних громад уже переконалися у важливості та доцільності реформ децентралізації,
успішно впроваджуються зміни у галузі освіти, відкриваються нові оснащені сучасним обладнанням спеціалізовані центри та відділення в медичних
закладах області. Обласна рада,
виконавча гілка влади поставили перед собою амбітні плани, і перші результати є позитивними. Звичайно, за кожним
успіхом, кожною зміною стоять
люди, фахівці своє справи – науковці та виробничники, аграрії та винахідники, освітяни та
лікарі, державні службовці та
працівники органів місцевого
самоврядування, меценати та
волонтери. Ті, хто щодня, крок
за кроком, робить усе для розвою, процвітання свого краю та
нашої держави».

Українській асоціації районних та обласних рад - 25 років

З цієї нагоди у Києві відбулося розширене засідання президії асоціації. У ньому взяв
участь голова обласної ради Віктор Овчарук. З вітальним словом до присутніх звернувся
Геннадій Зубко, віце-прем’єрміністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства. За його словами,
у 2018 році планується виділити 6 мільярдів гривень держав-

ному фонду регіонального розвитку, 5 мільярдів – на розвиток сільської медицини в країні, майже 2 мільярди – на субвенції об’єднаним територіальним громадам. Передбачено 900 мільйонів на закупівлю
шкільних автобусів, 370 мільйонів – на облаштування футбольних полів. Субвенція на
соціально-економічний розвиток становитиме 5 мільярдів.
Президія обговорила осно-

вні завдання в контексті реформи органів місцевого самоврядування та забезпечення сталого розвитку регіонів.
На засіданні проголосували за розробку та аналітичний
супровід нормативно-правової
бази у сфері реформування районного рівня органів місцевого самоврядування. Водночас,
члени правління підтримали
тезу про перегляд, разом зі змінами меж районів, їх повнова-

жень.
- Словом, попереду дуже багато роботи як і в нашій області, так і в кожному регіоні, - зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Найперше, в активній роботі органів місцевого самоврядування, об’єднаних
територіальних громад. Державна підтримка їх є значною.
І уже від самих громад, їхнього
потенціалу, ефективної діяльності залежить перебіг реформ,

серед яких однією з важливих
є децентралізація. Саме ця реформа дає широкі можливості для реалізації якісних проектів у регіонах. Значну методологічну допомогу у цьому надає
Українська асоціація районних
та обласних рад, організовуючи тренінги та навчання, фахові
майстерні для успішної реалізації реформ в галузі освіти, охорони здоров’я, надання адміністративних послуг.

Герої не вмирають!
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Чотири роки після Майдану:

рани досі кровоточать, а винних шукають

К

риваві події лютого 2014 року назавжди розділили
життя українців на "до" і "після". За жорстокими
розстрілами мирних протестувальників у центрі
Києва спостерігали мільйони людей. Цей жахливий
марафон смертей молодих, достойних, гідних українців
став справжньою раною для нашого суспільства. Вона
не загоїлась досі, але ми вже звикли до болю. Тепер чи не
щодня з’являються новини про загибель наших хлопців
на фронті. Діти втрачають батьків, жінки – коханих,
у той час як наші можновладці і далі відмивають мільйони,
відпочивають на дорогих курортах і збільшують свої
статки завдяки тіньовим схемам… Сьогодні по всій Україні
відбуваються поминальні заходи – представники влади
говорять гучні слова, сповнені патріотизму і любові до
України. У той же час – через чотири роки після кривавих
подій у Києві до позбавлення волі засудили тільки двох
людей. Але один із засуджених вийшов на волю відповідно
до "закону Савченко". Обидва вони не причетні до вбивств,
це так звані "тітушки", котрі брали участь у сутичках і
побитті активістів Майдану.

Загинуло
104 активісти,
покарали – 2 тітушок

У 2014 році загинуло, а
також померло від смертельних поранень 123 людини, із
них 104 - активісти Майдану, 17 - працівники правоохоронних органів. Постраждалими визнали близько 2,5
тисяч людей.
Як повідомляє слідство,
на цей час до суду передані
252 кримінальні справи, за
50-ма із них оголошені судові вироки - серед них лише
двоє отримали покарання у
вигляді позбавлення волі, а
інші – це умовні терміни. Генеральна прокуратура також
заявляє, що розслідує більше
ніж 3,4 тисячі епізодів за кримінальними провадженнями
у справах Майдану, 412 людям оголосили підозру, 102
осіб розшукують.
- Там, де інкримінують
більш тяжкі злочини, – судові процеси досі тривають,
- розповів керівник департаменту спецрозслідувань
Генпрокуратури Сергій Горбатюк. - Справи 202 осіб уже
понад 2-3 роки розглядають
у судах, і так, я підозрюю, що
проблема в тім, що судді не
мають особливого бажання
займатися ними.

«Перші сиві волосини
в дружини з’явилися
20 лютого»

Тернополянин Богдан Кіндій
(на фото вгорі) з болем говорить
про 20 лютого на Інститутській.
На його телефоні багато відео з
Майдану. Саме завдяки йому свого часу згадував, що з ним трапилося того страшного дня, адже
через контузію і отруєння газом
пригадати все було важко…
- Я не люблю ходити із прапорами та викрикувати зі сцени, - каже він. - Я швидше радикальний чоловік. Коли побачив, що у людей почали стріляти, приїхав до Києва і 19 лютого

Назар ВОЙТОВИЧ

Устим ГОЛОДНЮК

2014 року потрапив у самий епіцентр подій Революції гідності.
Дружині не сказав нічого – вона
пішла на роботу, а я зібрав рюкзак і в Київ. Починали ми атаку
на вулиці Інститутській. Під час
сутичок я був контужений та
знепритомнів від розриву шумозвукової гранати. Після того вже
не пам’ятав нічого – рухався вперед, але не усвідомлював, що відбувається. А ще отримав хімічні
опіки та отруївся якимись невідомими газами, від яких у мене
легенева недостатність другого ступеня. Прийшов до тями
аж під мостом, коли водомет накрив мене холодною водою, через що отримав ще й запалення
легень. Коли водомети відігнали, якимось чином піднявся на
ноги та спустився вниз по Інститутській, щоби знайти лікарів.
Після першої допомоги пішов до
Жовтневого, по дорозі прикриваючи собою дівчину-медика. Як
пізніше виявилось, звати її Аня і
згодом ми з нею знайшли одне
одного і тепер товаришуємо.
Богдан зізнається: коли сьогодні переглядає події 20 лютого на відео, дивується, як він вижив.
- Напевне, мене оберігав
ангел-охоронець, - каже він. –
На Інститутській просто текли
струмки крові – це було дуже
страшно. Перші сиві волосини у
моєї дружини з’явилися саме 20
лютого.
Через чотири роки після тих
кривавих подій Богдан каже, що
не лише не покарали винних,
навіть тим, хто травмувався на
Майдані, важко довести, що це
дійсно було так.
- Лікарі взагалі не встанов-

Олександр КАПІНОС

люють такий діагноз, як контузія, - каже чоловік. - Мені судмедекспертизу зробили без моєї
присутності. Тож тепер виходить, що й отруєння газом, і хімічні опіки, і контузію – все це я
отримав дома з невідомих причин. У мене є відео, свідки. Але
для бюрократії цього замало…
Богдан Кіндій разом з друзями, які разом були на Майдані, зібралися біля пам’ятника Героям Небесної сотні ввечері 20
лютого запалити свічку, помолитися і згадати хлопців, життя
яких обірвалося у ті криваві дні
2014-го… Наші земляки Олександр Капінос, Устим Голоднюк,
Назарій Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко й Тарас Слободян загинули за те, щоб сьогодні у нас була інша держава
– вільна, сильна, демократична… Пам’ятаймо про кожного з
них…

Назар ВОЙТОВИЧ – наймолодший воїн "Небесної сотні".
Йому було лише 17. Хлопець народився у селі Травневе Збаразького району. Був єдиною дитиною в сім’ї. Назар навчався на
третьому курсі Тернопільського
кооперативного коледжу. Мріяв
стати дизайнером. Ще в середу,
19 лютого, він був на парах, а
ввечері мав віднести до автобуса, який їхав до столиці, речі для
друзів і троюрідного брата, які у
цей час перебували на Майдані,
однак вирішив також поїхати в
Київ. Назар загинув від снайперського пострілу…

Устиму ГОЛОДНЮКУ зі Збаража ще не виповнилося і 20.
Він навчався на третьому курсі

Ігор КОСТЕНКО

Василь МОЙСЕЙ

Бережанського агротехнічного
інституту. Здобував професію
інженера-енергетика. Хлопець
був на Майдані від 21 листопада. Коли Устим вибився з сил,
батько поїхав за ним, аби хоч
на кілька днів забрати додому. Ще близько дев’ятої говорив із ним по телефону, а вже
об 11 годині вони мали їхати
на Тернопілля. Своїм побратимам юнак сказав: ще один раз
піду в атаку – і їду додому, трохи відпочину. Під час цієї атаки він і поліг. Від ворожої кулі
хлопця не врятувала блакитна
оонівська каска, яку він вважав
своїм оберегом.
Олександр КАПІНОС із села
Дунаїв Кременецького району.
Хлопцеві було 29 років. Мешкав
з батьками, займався фермерством і активною громадською
діяльністю. До Києва вирушив
у перші ж дні революції. Сашко
зустрів на Майдані своє кохання, таку ж революціонерку, як
він, і після перемоги планував
одружитися. Світлошумова граната влучила у нього біля барикади, поблизу Будинку профспілок. Отримав поранення в голову, йому зробили операцію, проте вранці у нього зупинилося
серце…

Ігорю КОСТЕНКУ з села Зубрець Бучацького району було
22 роки. Він навчався на 5-му
курсі географічного факультету Львівського національного
університету. Був одним з кращих студентів курсу. Працював
журналістом інтернет-видання
«Спортаналітика». Із перших
днів брав активну участь у по-

Тарас СЛОБОДЯН

діях Євромайдану. Востаннє поїхав до столиці ввечері 18 лютого. Вранці 20 лютого Ігоря вбили
під час протистояння в центрі
Києва. Його тіло знайшли біля
Жовтневого палацу на вулиці Інститутській. В Ігоря влучили дві
кулі: одна – в голову, а інша – в
груди.
Василь МОЙСЕЙ навчався на факультеті фізичної реабілітації Луцького університету «Україна». Був родом із Тернопільщини, але багато років
із братом жив на Волині. Мати
і рідна сестра Василя, які давно працювали в Італії, кликали
його до себе. Але хлопець не хотів, казав: Батьківщина його тут
- в Україні. Василь на Майдан завжди їздив з найкращим другом Степаном Стецьковичем.
Напередодні мирного наступу на Верховну раду 18-го лютого Василь подзвонив Степану та сказав, що треба їхати знову… Від снайперської кулі Василя не врятував навіть бронежилет. У березні йому мало б виповнитися 22…

Тарас СЛОБОДЯН народився
10 грудня 1982 року. Працював у
Тернопільському національному економічному університеті.
Точної дати смерті активіста не
встановлено. Хлопець перебував
на Майдані у Києві, проте потім
безслідно зник. Тарас Слободян
помер від критичної втрати крові внаслідок вибуху. Його закатоване тіло знайшли аж у березні в
лісі на Сумщині. Поховали Тараса
Слободяна 5 березня 2014 року у
Тернополі на Микулинецькому
кладовищі.
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Герой спортивного року

Р

озвиток фізкультури
і спорту, ведення
здорового способу
життя серед молоді і
старшого покоління
сприяє становленню
сильної і здорової нації,
Тому приємно, що і в нашому, Козівському районі, для
розвитку спорту також немало зроблено. За кошти державного бюджету і спонсорської
допомоги місцевих меценатів,

минулого року в Козівській середній ЗОШ №2, відкрили водний плавальний басейн для
всіх вікових груп дітей і дорослих. У Козові проведено реконструкцію стадіону, спортивних
майданчиків, побудовано міні-

стадіон зі штучним покриттям
для футболу...
Велику увагу розвитку
спорту на селі приділяє фермерське господарство «Вікторія-92». Його керівник - Петро
Іванович Пеляк вважає, що од-

ним з найефективніших засобів зміцнення здоров’я та виховання сільської молоді є, безсумнівно, - спорт. Тож у селах,
де господарство орендує землі,
часто організовуються спортивні змагання та дозвілля. За
кошти господарства у селах Вікторівка і Плотича збудовані сучасні спортивні комплекси, які містять міні-стадіони зі
штучним покриттям для гри з
футболу, волейбольні, баскетбольні площадки, дитячі ігрові майданчики, парки спортивних тренажерів.
Сюди спішить молодь, тут
проводяться щорічні сільські
спортивні спартакіади, різні святкові дійства. Сільські
спортсмени є учасниками районних, обласних та республіканських змагань, де виборюють призові місця.
Голова фермерського гос-

В Україні почнуть «реформувати»
бідність. Уже вкотре
Влада оголошує вендету ганебному явищу в Україні - бідності. І це вже не вперше.

У 2001 році Леонід Кучма
підписав указ, яким затвердив
«Стратегію подолання бідності». У 2005-ому президент Віктор Ющенко визначив подолання бідності першочерговим
завданням всіх регіональних керівників. Президент-втікач Віктор Янукович у 2010 році сам
очолив боротьбу з корупцією та бідністю. Нинішній глава
держави Петро Порошенко обіцяв українцям під час своєї передвиборчої кампанії «жити
по-новому». А в 2016 році Кабмін на чолі з екс-прем’єром Арсенієм Яценюком розглянув законопроект, як за Кучми, - «Стратегія подолання бідності». Загалом, про боротьбу з бідністю говорять в Україні майже щороку. Розробляють плани, проекти, приймають документи. Проте бідність показує владі язика, а
простим українцям - дулю.
Тепер у боротьбу вступає
уряд Володимира Гройсмана.
Планом заходів, зокрема, передбачено підтримку роботодавців у створенні нових робочих
місць; організацію професійної
перепідготовки та підвищення
кваліфікації осіб віком понад 45
років; стимулювання зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні молоді на перше робоче місце та інше. Ці заходи «повинні знизити рівень бідності й
досягнути європейських стандартів життя».
Чомусь здається, що бідності
знову нічого не загрожує. Корупція, високі ціни, непомірні тарифи, дешева гривня не дадуть
зробити українців багатшими.
Це лише народні депутати
за три з половиною робочих дні
можуть отримати 14,4 мільйони
гривень. Саме стільки часу пра-

цювали нардепи в січні. Цей мі- на повернула виведені в офшосяць має найбільше свят у році. ри гроші, то громадяни і компаВідтак, люди менше працюють і нії могли б не платити податків
отримують меншу платню. Але упродовж цілих п’яти років, підто звичайні люди. У «недотор- рахували експерти. Уявляєте?!
канних» усе
За різними
по-іншому.
оцінками,
за роки
Це лише народні
За
факнезалежності з
том, депутати депутати за три з
України олігархи
відпрацюва- половиною робочих
і чиновники вили три з хвос- дні можуть отримати
вели від 100 до
тиком дні. Ре- 14,4 мільйони гривень. 200 мільярдів дошта 17 роболарів. А влада вичих днів - аб- Саме стільки часу
прошує у світу
страктні ро- працювали нардепи
позички під висоботи з вибор- в січні. Цей місяць
кі відсотки. На доцями (нерідко має найбільше свят
году кредиторам
в «закордонпідвищує в країні
них округах»), у році. Відтак, люди
ціни, тарифи…
у комітетах, менше працюють і
Майже десяпогоджуваль- отримують меншу
ток із 80 країн пісні ради, годи- платню. Але то
ля минулорічного
на запитань
офшорного скандо уряду. І за звичайні люди. У
далу почали власцю «тяжку» й «недоторканних» усе
ні розслідування
«плідну» ро- по-іншому.
і повернули часботу кожному
тину вкраденого.
у середньому
Але не Україна.
держава заплатила 35240 гриА Євросоюз після скандалу
вень.
й низки гучних розслідувань піПоки депутати і чиновни- шов навіть на те, щоб відмовики отримують розкішні зарпла- тися від законів про банківську
ти, Україна, за підсумками мину- таємницю. В Україні ж, зазначає
лого року, опинилася в п’ятірці телеканал «24», навіть не вдалокраїн з найгіршим рівнем еконо- ся створити тимчасову комісію
міки. Індекс бідності розрахову- для обговорення проблеми виється експертами «Bloomberg» ведення коштів в офшори. І як
на основі прогнозів економіс- це не прикро, головним фігурантів щодо інфляції та безробіття. том так званих «панамських доЩоправда, цьогоріч показники у кументів» у 2016 році став пререйтингу трішки покращилися. зидент Петро Порошенко.
Зараз наша країна за «нещаснісЦікава арифметика. Якщо
тю» на сьомому місці.
створити компанію в офшорній
Якби не олігархи, зажерли- зоні, яка вестиме бізнес в Укравість чиновників, не високі по- їні, податок на прибуток мождатки, не «кумівство» і ще ряд на знизити до п’яти відсотків, а
«не», то в Україні без урядових на оборот - до двох. Аналогічна
та президентських указів ста- компанія, зареєстрована в Украло б жити краще. А якби Украї- їні, віддаватиме держбюджету

більше половини своїх коштів.
Тому й реєструють свій бізнес
у «райських» місцях українські
«борці» з бідністю.
А субсидії - це своєрідне
дзеркало українських злиднів?
Останні три роки розмір субсидій на житлово-комунальні послуги ріс, як на дріжджах. Якщо у
2014 році з державної казни виділили шість мільярдів гривень,
то сьогодні сума просто фантастична - 71 мільярд. Офіційно, субсидію отримує 68 відсотків вітчизняних домогосподарств. Для
Європи це неймовірно. Там державну допомогу на оплату комуналки має лише 10 відсотків населення. Конфузом для Заходу є
й те, що у нас інколи сума соціальних виплат перевищує розмір
пенсії. Справді абсурд. Але… Гроші за комуналку пливуть у кишені монополістів-олігархів. А владі
для них нічого не шкода.
Україна роками перебуває у
постійній депресії. Не видно кінця війні, корупції, несправедливості, бідності. Урядові та президентські «стратегії» і «плани заходів» не діють. Хоча… Донька і
зять Кучми - олігарх Віктор Пінчук - мільярдери. Родина Віктора Ющенка також має пристойні статки. Янукович цінності і
гроші вивозив КамАЗами. Президент Порошенко, за інформацією американського видання
cityam.com, володіє статками у
1,6 мільярдів доларів. І прем’єри
у нас заможні. І міністри. І регіональні керівники… Для «слуг»
«стратегії» спрацювали. А народ
отримав наслідки.
Ольга ЧОРНА.

подарства Петро Пеляк має в
плані на 2018 рік побудувати спортивний комплекс і в
селі Будилів, для чого виготовляється технічна документація. Тож цілком заслужено Петро Іванович став «Меценатом
року» у щорічній програмі «Герой спортивного року Тернопілля – 2017».
А нещодавно ФГ «Вікторія–92» відвідав народний депутат Тарас Юрик, де разом з
головою Козівської РДА Василем Вітровим вручили керівнику господарства Петру Пеляку грамоту за вагомий внесок у розвиток та популяризацію футболу від президента
Федерації футболу України Андрія Павелка. Що ж, такі люди,
як Петро Іванович, справді змінюють цей світ на краще.
Іван ДУФЕНЮК,
член НСЖУ.

Ідентифікаційний
номер на
достовірність можуть
перевірити державні
органи

Згідно з ст. 63 та 70 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) та
п. 3 розділу IV Положення про реєстрацію фізичних осіб у Держреєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом
Мінфіну від 29.09.2017 №822 (далі
- Положення), центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику,
формує й веде Держреєстр фізичних осіб - платників податків (далі
- Державний реєстр).
Формування реєстраційного
номера облікової картки платника
податків здійснюється ДФС на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці фізичної особи - платника податків
за формою №1ДР (далі - Облікова картка). ДФС присвоює Обліковій картці реєстраційний номер облікової картки платника податків,
який є порядковим номером реєстрації облікової картки в Державному реєстрі.
Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі (Картка платника податків),
або дані про реєстраційний номер
облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені
до паспорта громадянина України.
Такий документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізична особа самостійно на власний розсуд
пред’являє, надає його копію або
повідомляє на вимогу державних
органів, установ та організацій.
Державні органи, установи та
організації можуть перевірити достовірність реєстраційного номера
облікової картки платника податків у випадках, передбачених законом, шляхом подання запитів до
ДФС у встановленому порядку.
Відділ організації роботи
Головного управління ДФС у
Тернопільській області.

Духовність
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У кожній іконі – 200 тисяч
хрестиків і 60 кольорів
У прощену неділю у селі Покропивна Козівського району
освятили 14 стацій Хресної дороги

О

собливий врочистий
настрій огорнув,
здавалося, усе село.
Адже нарешті здійснилася
мрія чи не усіх жителів
Покропивної. Тут місцеві
майстрині 15 років
шукали особливу схему
для вишивання Хресної
дороги, а тоді ще півтора
року втілювали задумане
в реальність. І ось у
місцевій церкві з’явилось
14 неповторних ікон.
У Покропивній — близько
двохсот дворів, а це майже тисяча людей. Переважно це жителі
старшого і середнього віку. Усі
вони дуже хотіли, аби і в їхньому храмі Різдва Пресвятої Бого-

родиці можна було поклонитися
стаціям Хресної дороги. Вишити святиню зголосилося 14 місцевих жінок.
Як зауважила жителька села
Руслана Богач, щоб взятися за
таку роботу, треба мати неабияке терпіння і силу волі.
- Люди щиро відгукнулися, каже вона, - жертвували, хто що
міг, скупляли нитки. То є жертва і праця всього села, і не тільки нашого. Одну стацію, наприклад, вишила Галина Гарвасюк

Великий піст –
джерело духовних благ
Піст є найкращим засобом ствердження в нас святого християнського
життя і невичерпним джерелом духовних благ. Піст – як
вчить Церква – є
мати цнотливості,
життя ангелів і спасіння людей.
Піст – найкращий і дієвий засіб
для перемоги розтлінної хтивості та
гріховних звичаїв.
Він приборкує гріховні почуття і
ослаблює їхній вплив на дух, обмежує вимагання плоті і спонукає її бути слухняною рабою свого владики – духу. Під час посту
все наше зовнішнє єство більше
служить внутрішньому. Очі ясніше бачать красу чесноти, вухо
краще чує голос спасіння, язик
підносить молитву і славослов’я,
руки легше здіймаються до неба,
ноги скоріше поспішають у дім
Господній, все єство наше ро-

биться здібнішим
до
благочестя.
Більша частина божественних одкровень подана людям
під час тривалого
посту, це і є доказом, що через піст
душа підноситься
і стає здатною до
сприймання вищого божественного
світу.
Піст, який є
джерелом благ духовних, є благодійником і для нашого тіла. Св. Єфрем Сірін називає піст «батьком
здоров’я», а св. Іван Златоуст
– паростком, вважаючи нестриманість коренем хвороби. Тому
св. Василій Великий «закликає
до нього хворих, як до подавача здоров'я і здорових, як до охоронця їхньої міцності».
Працелюбні пустельники, котрі стримувалися від надмірного
споживання їжі, благочестиві посники, які не знали розкошів, пе-

із Козлова, вона дуже хотіла зробити таку офіру за парафію, за
село наше, маючи, очевидно,
якусь просьбу, якесь благання в
Господа.
У кожній з чотирнадцяти ікон — приблизно 200 тисяч хрестиків та шість десятків
кольорів. Особливість робіт в
тому, що видається, нібито вони
майстерно намальовані.
Парох села о. Роман Гук
каже, що вирішили освятити
ікони символічно у Прощену не-

ребували в доброму здоров’ї, а ті,
що пестили своє тіло і задовольняли його вимоги, були слабі і хворі. Нарешті, благодійна сила посту виявляється ще вищою славою. Багатьох посників бачили перебуваючими в повітрі під час молитви, деякі подвижники ходили
по воді.
Чи принесе свята Чотиридесятниця таку або подібну користь нашій духовній і тілесній
природі? Чи відчуємо ми в своїй
душі добрі плоди посту?
Вирушаймо до милосердного
і щедрого Бога, поки обійми любові Його відкриті грішникам. Нехай ніщо не втримує нас, ні безліч гріхів, ні велич Того, Хто приймає. До Нього приступали великі грішники і одержали зцілення, мир, радість і благодать. Наближаймося до Господа зі щирим
розкаянням і увійдемо в Його радість.
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної
спілки журналістів
України.

ділю.
- Хресна дорога - це є найперше любов Бога до людини, а
з іншого боку - це є любов парафіян до нашого Творця. Тому я
хочу щиро подякувати всім, хто
приклався до цієї нелегкої праці. Можливо десь і зневірилися,
було важко, але Бог допомагав, і
ми презентували цю Хресну дорогу не лише як для нашої парафії, ми можемо її представляти
для різних міст чи сіл як виставкову, - розповів священик. .
Люди щиро дякували жінкам, які вишили таку красу.
Свою любов і працю, жертовність у святиню вклали Галина Яніцька, Ірина Романишин,
Орися Поворозник, Наталя Боднар, Марія Лень, Володимира
Безп’ятчук, Надія Корбак, Леся
Кушнір, Ярослава Романишин,
Галина Гарвасюк, Ганна Романишин, Ірина Січкоріз, Марія Ванівська, Руслана Богач.
Розмістять ікони Хресної дороги у нішах хору церкви. А тим
часом мешканці Покропивної
запрошують усіх вірян до свого храму у ці дні великого посту
поклонитися страстям Сина Божого.
Наталя НАЗАР.

Правила життя від Любомира Гузара:
10 мудрих цитат про дітей і батьків

Глава Української греко-католицької церкви кардинал
Любомир Гузар завжди відстоював думку, що дитина з перших днів свого існування потребує любові батьків, щоб закласти міцну основу для всього свого життя. Тому основне
завдання батьків – створити належну атмосферу.
1. Батьки мусять ставитися до своєї дитини як до людини,
тобто дати їй відчути, що вона людина. Завдання, безумовно,
дуже складне, але, знехтувавши ним, можна поставити дитину
на фальшивий шлях.
2. Необхідний елемент – це виховувати дитину в атмосфері тепла і мудрої любові. Діти, які цього не одержали, – це ті,
що в той чи той спосіб тікають з дому і блукають вулицями наших міст.
3. Нещаслива та дитина, між батьком і матір’ю якої є постійна незгода та непорозуміння, а ще гірше, коли батьки знущаються з дитини – як у фізичному, так і в моральному плані.
4. Батьки, закохані в гроші, можуть навіть свідомо передати
дітям свій матеріалістичний світогляд.
5. Передавання позитивних чи негативних вартостей відбувається природним шляхом: що батьки думають, про що говорять, як поводяться – формує їхню дитину.
6. Безумовно, дитина має відчути, що її люблять, але батьківська любов повинна бути, наважуюся сказати, мудрою.
7. Розпещена дитина раніше чи пізніше почуватиметься нещасною, тому що не завжди зможе отримувати все так легко,
як їй це вдавалося в дитинстві.
8. Батько й мати, створюючи атмосферу любові, повинні
дати відчути дитині її гідність і гідність інших людей – старших і таких самих, як вона, дітей.
9. Дисципліні повинні підпорядковуватися всі члени сім’ї,
передусім батьки: на все є свій час і щодо всього певна позиція.
10. Кожну дитину належить виховувати в дусі бажання робити добро іншим, чи батькам, чи товаришам, чи братам і сестрам.
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Агросектор України через 3-5 років
можна вивести на якісно новий рівень
Україні слід змінювати модель економіки з сировинного типу
на створення доданої вартості всередині країні. Про це заявив
прем’єр-міністр Володимир Гройсман. І підкреслив: ключову
позицію у розвитку економіки відіграє аграрний сектор, який
формує майже п’яту частину всієї продукції, що виробляється
в країні. Оскільки Тернопільщина - область аграрна, то ця теза
актуальна для нашого краю?
На запитання «Нашого ДНЯ» відповідає Борис Олегович
ЯЗЛЮК - доктор економічних наук, професор, декан
факультету аграрної економіки і менеджменту ТНЕУ.
- Економіка України повинна переходити на інноваційну модель розвитку, виходячи із власних національних особливостей та з врахуванням глобалізаційних
тенденцій у розвитку світової економіки.
Агропромисловий комплекс є досить потужним сектором економіки, здатним задовільнити продовольчі потреби вітчизняних споживачів і розширити експортні
можливості. Вітчизняний агросектор володіє потужним потенціалом щодо можливості нарощування виробництва сільськогосподарської продукції.
Для розширення експорту агропродукції в країни ЄС необхідно відстоювати позиції щодо збільшення експортних
квот не лише на сільськогосподарську сировину, але й продукти її переробки. Необхідною передумовою для розширення
експорту готової агропродовольчої продукції і забезпечення конкурентних позицій українських товарів на світовому ринку є гармонізація вітчизняних стандартів
якості агропродукції із світовими.
Таким чином, агропромисловий комплекс України повинен налагоджувати переробку сільськогосподарської сировини, знаходити нові канали збуту готових
агропродовольчих товарів, створювати
можливості для виходу на світовий ринок
не лише великих компаній, але й окремих
підприємств.
- Хто є вагомими імпортерами
нашої продукції?
- Країни Євросоюзу, які спроможні купувати її у визначених експортних квотах,
відповідно до Угоди про Асоціацію між
Україною та ЄС. Також доволі перспективним ринком для нашого агросектора є
країни Азії, Далекого Сходу і Африки.
Існуюча потреба щодо розширення ринків збуту агропродовольчої продукції вимагає створення дієвої системи
державної фінансової підтримки розви-

тку вітчизняного агросектору. Зростаючий вплив міжнародної конкуренції на вітчизняний аграрний сектор вимагає формування чіткої системи управління цими
процесами й удосконалення державного
регулювання агросектором.
- З чого потрібно почати змінювати модель економіки країни? І
скільки потрібно часу, щоб вона
запрацювала?
- Подальші зміни в агросекторі економіки повинні відбуватись за обов’язкової
участі держави, її підтримки та регулювання. Підтримка має охопити, найперше, малі
та середні форми господарювання на селі,
в тому числі фермерські господарства, як
основного виробника сільськогосподарської продукції у розвинених країнах світу.
Створення сприятливих умов для кооперації дрібних товаровиробників забезпечить їх вихід на ринки оптимальними партіями продукції, підвищить якість продукції та сприятиме зростанню доходів агробізнесу. Усунення структурних диспропорцій у вітчизняному виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток тваринництва і, відповідно, зменшення дефіциту дешевої тваринницької продукції на
внутрішньому ринку дозволить зміцнити продовольчу безпеку країни й привести
норми споживання білка тваринного походження нашими громадянами до відповідно встановлених санітарних норм.
До першочергових заходів слід віднести встановлення цивілізованих земельних відносин через створення прозорого ринку орендних відносин і скасування
мораторію на продаж землі.
- Навколо цього питання багато
суперечливих розмов…
- Запроваджувати ринок землі в Україні необхідно при виконанні двох умов.
Перша: наявність прозорих, зрозумілих,
справедливих орендних відносин. Дру-

га: здатність (наявність коштів) для придбання землі селянином.
Успіх реформ залежатиме від системності та комплексності проведених заходів. За належної підтримки і держрегулювання реформування, уже через 3-5 років
агросектор можна вивести на якісно новий рівень. Цей процес модернізації повинен проходити поетапно, виходячи із
власних можливостей та потреби додаткового інвестування в створення належної матеріально-технічної бази.
- Україна чимало сировини продає за кордон - це вигідно тим,
хто нею торгує. Чи готова переробна промисловість до того,
що частина тієї сировини може
залишатися в країні?
- Сьогоднішній розвиток агросектору
зорієнтований на збільшення виробництва продукції та нарощування експорту. Так, у 2016 році експортувалось 95 відсотків соняшникової олії, 63 відсотки зернових, 20 відсотків м’яса птиці, вироблених в Україні. Основу нашого експорту
складає сільгосппродукція великих сільськогосподарських підприємств і вертикально інтегрованих підприємств. Зростання українського експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції в
останні роки загалом відбувалося за рахунок збільшення питомої ваги сировини і
продуктів первинної переробки. За останні 15 років експорт української агропродукції зріс майже вдесятеро, проте частка продукції з високою доданою вартістю
знизилась більше, ніж удвічі.
Вирощування високорентабельних
сільськогосподарських культур експортного спрямування з низьким ступенем
переробки сировини не дає можливості повністю забезпечити ефективне використання наявного потенціалу агросектору, підвищити рівень капіталізації

сільгоспвиробництва, сприяти соціальноекономічному розвитку сільських територій.
Іншим важливим моментом є те, що
стрімке нарощування виробництва та
експорту сільгоспсировини обов’язково
призводить до насичення ринку і стрімкого обвалу цін. Несировинний експорт
створює збільшення попиту, яке менше загрожує посиленням залежності від
кон’юнктури світових цін. Саме тому експорт сільськогосподарської продукції, яка
пройшла первинну переробку, є більш доцільним. Для збільшення обсягів експортної продукції слід забезпечити розвиток
нових технологій у галузях переробної
промисловості аграрної сфери.
- В країнах Заходу чимало експортної продукції виробляють з
імпортної сировини.
- У країнах із розвинутою економікою експорт орієнтується на продукцію
глибокої переробки із високою доданою
вартістю. Значна питома вага експортної
продукції виробляється з імпортної сировини. Наприклад, Нідерланди закуповують концентрованих кормів на 5,9 мільярдів доларів США, експортують тваринницьку продукцію на суму 28 мільярдів доларів. Переробляючи імпортований
ячмінь (на $439 млн.), реалізують ячмінного пива на 1883 мільйони доларів на зовнішніх ринках.
- І про «хлібне» питання. Наша
держава на ринку зерна - не
останній експортер. Пшеницю
продаємо за кордон, а в нас хліб
постійно дорожчає і втрачає
у якості. То Україна - житниця
для кого?
- Торік вітчизняні виробники отримали 64 мільйони тонн зернових, із них експортували 41,5 мільйонів тонн або 63 відсотки. Експорт зернових приваблює високими цінами. Тому український виробник,
при відсутності обмежень на експорт, намагається отримати вищу ціну на зовнішніх ринках. А внутрішній ринок змушений реагувати зростанням цін. Як правило, високорентабельною, до якої належить зернові, продукцією займаються в
основному сільськогосподарські підприємства. Малі ж форми господарювання
на селі не можуть сформувати достатніх
партій сільськогосподарської продукції за
вигідними для них цінами та відповідної
якості, тому позбавлені можливості виходу на зовнішні ринки. Вигоду, в результаті, отримують зовнішні покупці та незначна частина представників вітчизняного
агровиробництва (трейдери).

Переваги подання звітності електронкою

Подання податкової звітності в електронному вигляді має багато суттєвих переваг для платників податків. Зокрема, платники економлять свій час, а також
власні кошти на придбання бланків звітних документів; уникають
черг при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати
в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет до
податкової; отримають гарантію
автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність
арифметичних помилок та опи-

сок; суттєво скорочують терміни
проведення перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податку; оперативне
оновлення форматів документів
(у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є
підставою для нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів). Вони можуть отримати інформацію щодо стану розрахун-

ків стосовно сплати податків та
заборгованості перед бюджетом
(податковий орган щомісячно висилає повідомлення про наявну
заборгованість перед бюджетом),
а також підтвердження доставки
звітності (податковий орган висилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв’язку).
Як повідомила Любов Воловоденко, начальник відділу електронних сервісів та звітності Тернопільської ОДПІ, лише у січні 2087
року прийнято 43186 документів
податкової звітності та звітності

по єдиному внеску (звітності по
ЄВ 15748 документів). Більш як
70 відсотків отриманої звітності
прийнято засобами телекомунікаційного зв’язку, в тому числі 20,5
відсотків з використанням Електронного кабінету платника.
Для подання звітності електронно на веб-порталі ДФС функціонує сервіс «Електронний кабінет платника». Аби почати ним
користуватись потрібно зайти за
посиланням cabinet.sfs.gov.ua та
в приватній частині (особистому
кабінеті) вибрати режим «Введення звітності», який надає корис-

тувачу можливість створити, редагувати, підписати та надіслати
звітність до контролюючих органів.
У разі виникнення питань з
приводу користування Електронним кабінетом, платники податків мають можливість звернутися
до ДФС за телефоном: 0-800-501007.
У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ можна відвідати тренінги та отримати
практичну допомогу щодо електронного заповнення звітності.
Телефон для довідок: 43-46-10.
За матеріалами
Тернопільської ОДПІ.

Поради психолога
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«Переживайте – і з вами все буде гаразд!»
Коли в людей у житті важкий період, ми часто можемо почути від них
фразу «Я так переживаю…»
Врешті, ці слова ледь не кожен з нас говорить майже
щодня, адже причин для
переживань
знаходиться багато. Що означає така
фраза і наскільки вона є
шкідливою чи корисною?
Іншими словами, переживати – це добре чи погано?
І що робити, аби переживання були нам на користь?
Про це розповідає кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології Тернопільського національного технічного університету Інна МОНАЧИН.

Знати «ворога»
в лице

Переживання - це особливий вид активності, який допомагає долати різні критичні ситуації. Адже коли людина проходить через складні
життєві події, вона торкається природи основних критичних ситуацій: стресу, фрустрації, конфлікту та кризи.
За їх допомогою можна розрізняти силу і різні переживання. Якими ж вони бувають і що,
власне, коїться з організмом?

ва, виникає безсоння. Друга стадія
– психосоматична. Розвиваються
серцево-судинні
розлади,
болі
м’язів, внутрішніх
органів, можливі
статеві розлади.
Третя - власне депресивна стадія.
До симптомів попередніх двох додається ще й підсилення тривоги та зниження самооцінки.
Однак, ефекти напруги на
стадії стресу можуть бути і позитивними. Людина може відчути підвищення працездатності й зростання сили емоцій.
Не завжди однозначно можСтрес – найпростіша і, мож- на оцінити напругу, яку перена сказати, найлегша критич- живає людина: шкідливо це чи
на ситуація. Вона найчастіше корисно. Часто це стає зрозуміприсутня в житті людини. На- лим, коли мине певний час.
приклад, на вас накричали чи Стрес чи криза?
наступили на ногу – це стрес,
Фрустрація – це вже складале від цього нічого серйоз- ніша критична ситуація, яка
ного не трапиться. Хоча стрес супроводжується труднощаможе бути причиною багатьох ми чи перешкодами для досягрозладів організму.
нення мети. Наприклад, ви чеНаслідком стресу може каєте автобус, а водій навмисбути депресія. Виділяють три но проїжджає повз вас.
стадії розвитку депресії, обуФрустрації
є
різні:
мовленої стресом. На пер- суспільно-соціальні (взаємошій в людини буває підвище- дії між людьми), біологічні
на чутливість, вона дратівли- (здоров’я, старість), фізичні

АКТУАЛЬНО

(позбавлення волі, вади), психологічні (агресивність).
Як правило, ситуація фрустрації породжує агресію. Конфлікт – особливий стан в стосунках між людьми, який супроводжується напруженням.
Конфлікти є конструктивні, які ведуть до знаходження
сенсу. І деструктивні, що ведуть до руйнації в стосунках,
насильства, самотності і навіть смерті.
Криза – сильна критична ситуація, що характеризується відчуттям неможливості реалізувати цінності свого життя. Стан кризи виникає, коли не можна уникнути проблеми, або розв’язати її
за короткий час. Криза може
призводити до порушення
соціально-психологічної адаптації людини.
Є затяжна і шокова криза.

Непідготовлена людина до переживання криз
впадає в шок. Переживання затяжної, хронічної кризи характерне
тим, що спочатку людина справляється з стресами, але в кінці-кінців
все зводиться до дезадаптації, страждань і навіть суїциду.

Чому корисно
переживати?

У складних ситуаціях переживання людини виконує
дуже важливу роботу. Внутрішню роботу організму, яка
спрямована на пошук ресурсів
для гармонійного життя.
Тож чому корисно переживати? Переживання – це процес, що поєднує в собі емоції та
знання. Завдяки йому людина
може зрозуміти сенс того, що
відбувається. Адже під час криз
ми переживаємо кризу власної
системи цінностей. Завдання
переживання полягає в пошуку нової ціннісної системи, завдяки якій можна було б надати сенс буттю, освітлити його,
відкрити нові перспективи.
Отже, коли життя заходить
у кут, впевнено можна сказати: «переживайте – і з вами все
буде гаразд!».

Париж, Лондон, Нью-Йорк: у містах світу
фотографуються для захисту Дністра

А

би врятувати Дністер
від будівництва каскаду
гідроелектростанцій,
тернопільські активісти
запустили у мережі Facebook
флешмоб #saveDnister_
fromHPP. Люди закликають
усіх небайдужих об’єднуватися
для захисту річки та загалом
екосистеми трьох областей
України – Тернопільської,
Івано-Франківської та
Чернівецької.

– Таке будівництво призведе до руйнівних наслідків
для екосистеми Дністровського каньйону, унікального природного та історикокультурного комплексу, визнаного одним з семи чудес
України. Закликаємо українців та міжнародну спільноту долучитися до флешмобу, щоб разом протистояти чиновницькому свавіллю
та зберегти річку Дністер, – пише активіст групи «Врятуй Дністер від ГЕС»
Володимир Гергелюк.
Щоб взяти участь у флешмобі, необхідно спершу приєднатися до групи
в Facebook saveDnister_fromHPP, зробити фото з аркушем А4 з написом хештегу #saveDnister_fromHPP на фоні
свого міста та виставити фото як пост

ях Тернопільської, Івано-Франківської
та Чернівецької областей шести гідроелектростанцій.
Активісти неодноразово влаштовували пікети з вимогою заборониу групі.
ти заплановане будівництво на річці.
Люди в різних містах світу відгук- Екологи переконані, що спорудження
нулися на заклик активістів. Захисни- ГЕС загрожує руйнуванням природної
ки Дністра вже знайшлися в Лондоні, та історико-культурної спадщини ДніПарижі, Нью-Йорку, Барселоні та різ- стровського каньйону.
них містах України.
Окрім того, ймовірно, місцевим
Епопея з будівництвом малих ГЕС мешканцям примусово доведеться пена річці триває уже не перший рік. реселятися. Скоріш за все, на землі, де
Компанія «Укргідроенерго» предста- зараз випасають худобу та вирощувила проект будівництва на територі- ють овочі, утвориться водосховище.
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Священик з Тернопільщини
запрошує молитися в Інтернеті
Отець Василь Германюк зі Скали-Подільської

в неординарний спосіб залучає людей до спілкування з Богом

Житель Чорткова
виграв у лотерею
мільйон

Щасливчик купив
білет у райцентрі
на Тернопільщині

М

ільйон гривень
житель Чорткова
виграв у «ЛотоЗабаву». Розіграш
відбувся 18 лютого.
Щасливий квиток
чоловік купив у
місцевому «ЛОТО
маркеті».

С

вященик очолює у
містечку парафію
Української грекокатолицької церкви.
У неділю та на свята
він організовує пряму
трансляцію коротеньких
молитов і благословення
в Інтернеті – в мережі
Інстаграм.
«Молимось в Інстаграмі.
Священик пропонує молитву онлайн», – йдеться у відеотрансляціях. Такий спосіб молитви набуває в парфіян отця
все більшої популярності.
- Якщо молодь прокидається вранці й першим кроком є
відкриття Інстаграм, щоб глянути, хто що там лайкнув і кинув новенького – я пропоную
духовну альтернативу. Ко-

День закоханих:
у Тернополі сім
пар взяли
шлюб за добу

У

День святого
Валентина в місті
виник справжній
бум на «швидке»
одруження. Відбулась
урочиста державна
реєстрація шлюбу семи
пар – учасників проекту
«Шлюб за добу».

За словами керівника територіального управління юстиції Едуарда Кольцова, у День
святого Валентина минула перша річниця проекту «Шлюб за
добу» в області.
Всього ж за рік одружилися
520 пар, зокрема 37 учасників
бойових дій.
«Шлюб за добу» – це проект,
який з лютого 2017 року проводить Тернопільська міська рада
спільно з Міністерством юстиції України. Він надає можливість зареєструвати шлюб за 24
години.

жен може здійснити разом зі
мною ранішню молитву у прямій трансляції і згодом в записі. Це своєрідна допомога тим,
хто прокинувся і забув змовити «Отче наш» і «Богородице
Діво». Адже однією з найперших ранкових дій має бути подячна молитва, - вважає священик.
У парафії кажуть, що таку
духовну опіку отець Василь на-

дає для його сучасних друзів і
підписників Інстаграм-каналу.
Утім, закликають долучатися
до молитви також усіх охочих.
Підписники священика в
захопленні від можливості помолитися зі священиком з допомогою Інтернету.
- Дуже цікава ідея! Вже пару
разів зранку слухаю вашу ранкову трансляцію молитви.
Отець Василь, ви молодець! –

написала у відгуках Оксана.
- Дякуємо вам, отче Василю! Ми гордимося вами! – додає інша парафіянка отця Надія.
Також на своїй сторінці в
Інстаграмі отець Василь виставляє інформацію про події
в парафії, пояснює християнські звичаї та обряди й просто
спілкується з тими, хто потребує духовної підтримки.

Переможець отримає персональну розважальну VIPпрограму – «Два дні з життя
мільйонера» та участь у прямому ефірі лотереї. Саме там
щасливчику урочисто вручать призовий сертифікат на
1 мільйон гривень.
Жителі Тернопільщини і
раніше вигравали значні суми
в лотереї. У січні в обласному
центрі купили квиток держлотереї з виграшем у 800 тисяч гривень. Розіграш відбувався у межах новорічної акції
лотереї «Лото-Забава», де переможця визначали за додатковою акційною комбінацією,
надрукованою на квитку.

«Приємно, що до нас розвернулись

усі чотири тренери»
Т

ернопільський
чоловічий
вокальний квартет
«Акорд» став справжнім
відкриттям восьмого
сезону телевізійного
шоу «Голос країни».
Музиканти акапельно
виконали українську
народну пісню «Ой, чий
то кінь стоїть», вразили
суддів і отримали
чотири «так».

«Акорд» відомий не лише у
Тернополі. Співаки виступають
в інших містах України й за кордоном. Створили квартет ще у
1998 році любителі ансамблевого співу – студенти Тернопільського національного педагогічного університету, які успішно поєднували навчання із пісенною творчістю. А в 2004-му
«Акорд» здобув статус професійного колективу обласної філармонії.
У такому складі, як тепер,
квартет виступає вже 5 років.

Сьогодні в його репертуарі –
близько 200 творів. Співають
переважно акапельно, дивуючи
слухачів багатством і гармонійним звучанням голосів. Це українські народні пісні та пісні народів світу, музична класика, духовні піснеспіви, сучасна вокальна
музика.
У 2016 році вокальний квартет пройшов у чвертьфінал
польського телевізійного конкурсу «Тільки музика» (аналог
українському «Х-фактору»). Чоловіки теж виконали українську

пісню «Ой, чий то кінь стоїть» і
отримали підтримку всіх чотирьох суддів.
Участь у польському телепроекті – це, насамперед, досвід,
цікаві враження та новий щабель у розвитку квартету, розповіли тоді вокалісти. На «Голос країни», зізналися музиканти, пішли, щоб популяризувати
українську пісню в Україні. Адже
на шоу зазвичай лунають композиції іноземних виконавців.
Тернополяни розповідають:
не очікували, що до них обер-

нуться всі судді. Врешті, продовжувати участь у шоу вирішили
в команді Тіни Кароль.
- Нам імпонує її підхід до
учасників, підбір репертуару і
ставлення, як до своїх рідних.
Вирішили, що підемо до неї. Але,
звісно, дуже приємно, що до нас
розвернулись усі чотири тренери, - розповіли музиканти.
Тернополяни не вперше пробують підкорити сцену «Голосу
країни». Цього разу наші земляки знову мають шанс поборотися за перемогу.

Новини
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Україна
Хто в Кабміні
заробляє найбільше?
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гію можуть зрости у 3,5 разів. Пояснюють:
таку методику застосовують у багатьох європейських країнах, тепер на неї перейшла
й Україна. «Фактично, щоб додатково заробляти мільярди гривень, необхідно всього лише не мати заборгованість перед ДП
«Енергоринок» й подати заяву», - йдеться в публікації. Додатково зароблені гроші
обленерго планують витратити на модернізацію інфраструктури, бо, за прогнозами
української влади, через 13 років електромережі прийдуть у повну непридатність.

Куди інвестують капітал
наші чиновники?

Міністр інфраструктури Володимир
Омелян за 2017 рік заробив більше за
інших членів Кабміну, а найменше - міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий, повідомляють «Українські новини». Зарплата Омеляна склала
746800 гривень, а Кутового майже вдесятеро менше - 84,6 тисяч. На другому місці у «зарплатному» рейтингу - міністр закордонних справ Павло Клімкін - 740,9
тисяч гривень. Трійку лідерів замикає міністр соцполітики Андрій Рева - 709,1 тисяча. Далі: міністр оборони Степан Полторак - 625,3 тисячі; міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак - 620,3 тисячі; віце-прем’єр-міністр Павло Розенко
- 610,7 тисяч; віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко - 607,8 тисяч; міністр культури Євген Нищук - 604,2 тисячі; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - 601,6 тисяч; міністр молоді та спорту Ігор Жданов - 600,2
тисячі; міністр фінансів Олександр Данилюк - 579,8 тисяч; міністр юстиції Павло
Петренко - 570 тисяч гривень.

Гройсман обіцяє
Інтернет у кожне село

Доступ до Інтернету матиме кожне
село, сказав на засіданні уряду прем’єрміністр Володимир Гройсман. «Ми переводимо адмінпослуги в електронний
вигляд. Немає чого людям ходити по кабінетах чиновників. Або це мають бути прозорі офіси, там де все зрозуміло і до людини ставляться з повагою. Або - дистанційно - через мережу Інтернет. Треба, щоб у
кожному селі, у кожному населеному пункті був доступ до проводового або бездротового Інтернету», - сказав він. І зазначив,
що вирішувати цю проблему будуть спільно з провайдерами.

Українські потяги поїдуть
до балтійських столиць

«Укрзалізниця» має намір реалізувати проект залізничного сполучення зі столицями країн Балтії. При цьому в керівництві «УЗ» хочуть, аби квитки
на такий потяг коштували вдвічі дешевше, ніж на відповідні авіарейси, сказав в.о.
голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов в інтерв’ю УНІАН. «Цього року
плануємо сполучення з країнами Балтії:
Вільнюс-Рига-Таллінн - через Мінськ. Зараз йдуть переговори з білоруськими колегами, оскільки є потяг «Мінськ-Київ», і
треба врегулювати, щоб ці маршрути не
перекривали один одного. Білоруси переймаються через це. Вартість авіаквитка до
країн Балтії складає 2500-3000 гривень.
На наш погляд, ціна на поїзд повинна бути
вдвічі дешевшою, щоб ми могли конкурувати», - заявив Кравцов.

Готові до подорожчання
світла на 350 відсотків?

В Україні всі обленерго перейдуть на
RAB-тарифи, згідно з якими для окремих
споживачів електроенергія подорожчає
на 350 відсотків. Про це пише «Realist».
Ряд обленерго вже подали до Нацкомісії,
що здійснює регулювання у сферах енергетики і компослуг, документи з проханням
перевести їх на ці тарифи. Для окремих категорій споживачів ціни на електроенер-

Торік українські чиновники вкладали свої капітали в брендовий одяг, елітні годинники, колекції, ювелірні прикраси, криптовалюти. Про це свідчать
електронні декларації, пише УБР. За підсумками декларування, у 2017 році чиновники вважали найкращим шляхом для
примноження капіталу - криптовалюти.
Тому віртуальні цінності випередили з великим відривом. У криптовалюти інвестували 195 мільйонів гривень. На другому
місці будівництво і будматеріали. Чиновники витратили 6,6 мільйонів. Серед покупок, задекларованих держслужбовцями,
- сонячні батареї, «зелені» електростанції,
цегла, бетон, виробничі потужності тощо.
Третє місце - за електронікою і сучасною
технікою. На це витратили 6,1 мільйон
гривень. 5,3 мільйони чиновники вклали в
предмети колекціонування. Наступні місця у рейтингу - за подорожами, відпочинком, освітою дітей і родичів. Далі - зброя,
годинники та брендовий одяг - витратили
1,6, 1,5 і 1 мільйон гривень, відповідно.

Скільки держава витрачає
на утримання «сліпої Феміди»:
шалені цифри

9,5 мільярдів гривень - стільки пішло торік на функціонування судової системи України. Місцеві, апеляційні та вищі
спеціалізовані суди обійшлися у 8,7 мільярдів гривень, повідомляє телеканал
«24». Діяльність Верховного суду - у 234
мільйони. 48,5 мільйонів гривень освоїв Конституційний суд України. Ще майже
432 мільйони пішло на утримання вищих
спеціалізованих судів. Цікаво, що за два
роки зі 100 обвинувальних актів, переданих до суду НАБУ, вироки винесено лише
стосовно 18 осіб.

Поїзд Київ-Москва
став найприбутковішим

Торік найприбутковішим українським потягом став №5/6 Київ-Москва,
а найзбитковішим - №70/69 МаріупольЛьвів. Про це йдеться у відповіді «Укрзалізниці» на журналістський запит, пише «LB.
ua». Отже, потяг №5/6 Київ-Москва приніс
154 мільйони гривень прибутку; №23/24
Одеса-Москва - 98 мільйонів; №91/92 КиївЛьвів - 29,7 мільйонів; №53/54 Київ-СанктПетербург - 20 мільйонів. Прибутковими були й деякі інші поїзди в Росію, зокрема, Хмельницький-Москва, Львів-Москва,
Ковель-Москва, Харків-Москва. Проте жоден з потягів не мав 100-відсоткової наповненості пасажирами. Утім, хто їздить, той
знає: часто взяти квиток у касах неможливо. Кажуть: місць немає.

В країні майже 250 тисяч
незаконних «євроблях»

Уряд шукає рішення щодо машин з
єврономерами. Про це в. о. голови ДФС
Мирослав Продан сказав у інтерв’ю «Економічній правді». За його словами, торік в
Україну було ввезено майже 960 тисяч машин з іноземною реєстрацією. На кінець
січня цього року на території країни налічувалось 425,4 тисячі таких авто, з порушенням терміну - понад 246,4 тисячі. «Ці
машини не зареєстровані, з них не сплачені податки», - наголосив Продан. Крім того,
на дорогах України стається чимало аварій
за участі «євроблях».
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Світ
Росія «поклала око» на мощі
Ярослава Мудрого

У Росії створено спеціальну групу
науковців, які досліджують матеріали щодо останків Ярослава Мудрого.
Крім того, у 2016-2017 роках представники Московії запропонували за них два
мільйони доларів. Про це розповіла генеральна директорка Національного
заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська у коментарі «Експресу». «Я
отримала письмове свідчення від людини, яка брала участь у таких торгах в
2016-2017 роках. На зустрічі були представники Росії, а також священики храму Святої Трійці у Брукліні, де, як мені
повідомили, і зберігаються мощі Ярослава Мудрого», - сказала вона. За словами музейниці, росіяни запропонували
два мільйони доларів, однак, священикам ця сума видалася замалою. «Ще одна
причина відмови - представники духовенства побоялися це зробити, оскільки у Департамент юстиції США з України надійшов лист щодо розшуку останків нашого князя. Але впевнена, що росіяни не полишили цю ідею. Також мені
відомо, що в Росії створено спеціальну
групу науковців, які досліджують усі матеріали щодо останків Ярослава Мудрого», - додала Неля Куковальська.

ЄС неспроможний
самотужки захистити Європу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Євросоюз не здатний самостійно захистити Європу. Він озвучив цю тезу
під час виступу на Мюнхенській конференції, повідомила у Twitter прес-секретар
НАТО Оана Лунгеску. «Я вітаю зусилля Євросоюзу щодо оборони. Але з можливостями приходить ризик. Реальність така,
що Євросоюз не може захистити Європу самостійно», - сказав Столтенберг. І зазначив, що після Brexit 80 відсотків надходжень НАТО отримуватиме від країн, які
не входять до ЄС.

Громадський транспорт
у Німеччині може стати
безкоштовним

У спробі домогтися зниження емісії
парникових газів і уникнути великих
екологічних штрафів влада Німеччини пропонує скоротити дорожній рух,
зробивши громадський транспорт безкоштовним. Ідею тестуватимуть наприкінці року в п’яти містах західної Німеччини, включаючи Бонн, Ессен і Мангейм,
повідомляє «Phys.org». Ці кроки необхідно зробити якомога швидше, тому що Німеччина, як і вісім інших найбільших країн - членів Євросоюзу, в тому числі Франція, Іспанія та Італія, не вклалися в терміни щодо скорочення рівня шкідливих викидів. Вони мають або вжити заходів, або
їм загрожує судовий розгляд у Європейському суді. Забруднення, що загрожує катастрофічною зміною клімату і шкодить
здоров’ю людей, впливає більше, ніж на
130 міст Європи, йдеться в заяві ЄС, і є причиною близько 400 тисяч смертей щорічно.

Японці створили препарат,
що вбиває вірус грипу за день

Японська фармацевтична компанія «Shionogi & Co» заявила, що її препарат може вбити вірус грипу за 24 го-
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дини. Про це пише «Science Alert». Під
час клінічного дослідження препарату «Baloxavir Marboxil» з’ясувалося: середня кількість часу, який витрачається на знищення вірусу у дорослих людей, склала трохи більше доби. Зараз одним із найбільш поширених препаратів
для боротьби з вірусом грипу є озелтамівір, який продається під торговою маркою «Tamiflu». Він намагається зупинити поширення вірусу на моменті виходу
нових вірусних частинок із зараженої клітини. А «Baloxavir Marboxil» запобігає зараженню клітин від вірусної інфекції. Новий препарат, який націлений на віруси
грипу A і B, отримав «зелене світло» від
японської урядової комісії Мінохорони
здоров’я. Очікується, що лікувати ним у
Японії почнуть вже у травні.

Поляків закликають
«стукати» на всіх і вся

Польща закликає співвітчизників,
які проживають за кордоном, повідомляти офіційні органи про антипольські заяви. Листа з відповідним закликом в усі посольства та консульства Польщі розіслав Станіслав Карчевський, глава
польського Сенату, повідомляє NDR. Він
зазначив: «Документуйте будь-які антипольські висловлювання, заяви і думки,
які шкодять нам, і реагуйте на них. Повідомте нашим посольствам, консульствам і
почесним консульствам про будь-який наклеп, що впливає на репутацію Польщі».
Основою для написання листа є спірний
закон про Голокост. Його нещодавно підписав президент Польщі Анджей Дуда. Закон передбачає штрафи і тюремні терміни
за публічні заяви про причетність поляків
до Голокосту.

У Китаї закінчуються тюрми для
високопоставлених чиновників

За часів головування Сі Цзіньпіна у
ЦК Компартії Китаю до в’язниць посадили стільки представників політичної еліти, що в країні закінчуються для
них тюрми. Про це повідомляє «Business
Insider». Одна з елітних тюрем Китаю переповнена політичними в’язнями через
посилення тиску президентом країни на
корупційну діяльність. Більше мільйона китайських політиків ув’язнили після того, як генсеком ЦК Компантії Китаю став Сі Цзіньпін. Він виправдовує такі
жорсткі заходи, заявляючи, що корупція з
верхнього рівня може просочуватись донизу і послаблювати владу партії. У Китаї
за чотири роки покарали понад 1,34 мільйони чиновників-корупціонерів. Половина з них - чиновники сіл і невеликих містечок.

Скільки коштує щастя?

Психологи університетів штатів Віргінія та Індіана (США) з’ясували оптимальний розмір середнього доходу для
людей по всьому світу, який дозволяв
би їм бути повністю задоволеними життям. Для цього одній людині потрібно $95
тисяч на рік, а для емоційної рівноваги
досить $60-75 тисяч. Сім’ям з дітьми треба більше грошей. Найвищими виявилися запити австралійців - $125 тисяч на людину в рік, а жителям Східної Європи і Південної Америки достатньо $45 і $35 тисяч,
відповідно, інформує «Marketwatch». Зіставивши рівень заробітку в 164 країнах
світу з рівнем задоволення життям, дослідники дійшли до висновку: чим більше
реальний дохід перевищує оптимальний
рівень, тим менше людина радіє життю.
Бо постійно порівнює своє благополуччя з іншими людьми. Щастя дешевше обходиться чоловікам, аніж жінкам, а також
людям з початковою освітою, ніж з вищою.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Ліричним рядком

Морозний ранок
Зустрічає нас зима у дорозі,
Обпікає холодом на морозі,
Ми від нього тайком грієм руки,
І дзвенять навкруги сміху звуки.

Сімейне

гніздечко

ПРИСПІВ:
А ранок такий морозний,
І пахне снігами-снігами.
А ранок такий святковий,
Неначе любов між нами.
А ранок такий зірчатий,
Як наші майбутні мрії…
А ранок веде до тебе,
Де щастя обох нас зігріє.

Пісня українська - це велике диво.
В ній душа дитинна в світ летить.
Вона весела, світла, пустотлива,
То щирим сумом раптом зазвучить.
Українська пісня - найдорожча, мила.
У серцях любистком розквіта.
Летить над Тернопіллям і над світом
на ангельських крилах.
Закохує, благословляє, спогади дарує,
А, бува, - ридає…
Недарма кажуть: наша пісня душу має,
Вона прекрасна і свята…

Зустрічає нас єдина стежина,
Розсипає ягідки нам калина.
Ми п’ємо її вина і соки,
Хоч гіркі вони досить на дотик…
ПРИСПІВ.
Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка Заліщицького району.

На фото Івана ПШОНЯКА:
методист Козівського РБК
та керівник народного,
аматорського, етнофолькльорного обрядового
ансамблю "Корса"
Марія Бінерт.

Життєві сюжети

З

авесніло…
Зацюркотіло по
ринві, задихало
голубим серпанком,
повіяло чимось новим,
бентежним. І хоч
небо сіріло, а земля
чорніла, в повітрі
витав невидимий
дух, що заходив в
кожну якнайменшу
шпариночку і
безголосно сповіщав –
весна таки буде, вірте!
І все навкруг вірило
йому. І земля, і небо,
і люди. І вже уявляло
собі навколо зелень і
цвіт, і малювало веселі
картини і чудодійні
звуки весни-чарівниці.
З Лідою теж щось дивне
творилося. Відчувала легкість
в тілі, піднесення в душі, безмежне тремтіння в серці. Очікувала, ні, твердо знала, що
весняне диво не за горами.
Йшла болотяною стежиною
попри річку і мугикала «Одну
калину...». Вдома її чекало безліч справ, але думати про них
вона вперто не хотіла. Та й додому йти не хотілося. «Прати, прибирати, варити – хіба
це робота, котра щось вартує?
Вона завжди є, її не переробиш», - подумала Ліда і звернула у вуличку, де тулилися один
до одного різні магазини.
«Давно я не змінювала гардеробу, - усміхнулася сама собі.
- Бо фігура не змінилася». Це

Склянка води

з медом
так знайома з роботи все говорить, коли інші приходять
в обновах. Ліда працює в реєстратурі дитячої поліклініки.
Робота, наче б не важка, але
буває, що стільки людей потрібно вислухати та направлення до лікаря виписати, що
голова за день тріщить. Її професійна форма – білі шапочка та халат, під яким не видно
одягу. Тому жінка, поминувши
магазин, зупинилася перед вивіскою «Салон краси». «А ось
сюди я зайду, – вирішила. – Робота не вовк, в ліс не втече», –
згадала бабусині слова.
Три години промайнули,
як одна мить. Ліду тепер би
не впізнали знайомі. «Я таки
дуже красива», - сказала собі
вона, глянувши у дзеркало на
виході. Гаманець спорожнів,
але колір волосся і зачіска змінилися, доповнені макіяжем
і манікюром, зробили з Ліди
дорогу, вишукану пані. Вона
йшла напівтемною вулицею і
знову посміхалася.
«А це що має бути, навіщо
я послухала сусідку, що тепер
губи хоч прив’язуй, бо без причини розповзаються в усмішку?» – думала. Це ж вчора стара
Роза навчила її: «Встанеш рано,
набереш в склянку теплої води,
розчиниш в ній ложку меду і
натщесерце вип’єш ковтками.

Та на кожен ковток будеш подумки говорити та замовляти: вбираю я в себе… І тут вже
що хочеш проси». Ліда вбирала і Здоров’я, і Щастя, і Мир, і
Радість, і Спокій, і Любов, і все
інше, що на язик навернулося.
Хотілося цього Ліді, а кому
не хочеться? Он вона, ще й сорока не має, а вже сама, з чоловіком розлучилася, поїхав
десь в світи, то слуху-духу його
нема. Добре, що хоч хлопці вже
підросли, самостійні, бо спершу дуже важко було одній їх на
ноги ставити. Тепер вони старшокласники,
допомагають
Ліді, але жіноча робота вся на
її руках. Зарплати не вистачає,
тому ще город тримають, щоб
якось виживати. Містечко їхнє
невеличке, ніхто її не посватав, коли сама залишилася. А
з дому вона нікуди й не виїжджає. Хотілося сильного плеча,
на яке можна було би покластися, та немає…
Якось баба Роза, що на всім
знається, перепинила Ліду:
- То ти все сама і сама? –
стала допитувати.
- Та я ж хлопців маю, чому
сама? – знітилася та.

- Хлопці ще рік, два і тобі
хвостики покажуть, а ти ще
молода, шукай пари!
Ті хвостики так зачепили
Ліду, що вона аж розсердилася.
- Що мої діти песенята які,
чи чого гірше, що ви так говорите, дайте мені спокій! - зі
сльозами накинулася на стару.
- Та я так, до слова, чого ти,
- виправдалася баба.
Тоді розмова їм не вдалася.
А вчора, навіщо вона її послухала з тим замовлянням?
- ...Вас раніше тут не було?
– почула Ліда приємний чоловічий голос.
- А ви раніше тут бували?
– запитанням відповіла жінка.
- Всього один раз, але таку
красуню я б запам’ятав.
Ліда глянула на незнайомця і відчула, що нова хвиля підіймається в її грудях. Збагнула, що тепло його очей гладить її серце, і воно топиться,
наче грудка снігу.
Вадим, так звали чоловіка, був удівцем. Він прийшов
до лікаря зі своєю дванадцятирічною дочкою. І ось так, за
віконечком реєстратури, знайшов Ліду. Вона покохала його
і це виявилося взаємно. Невдовзі вони побралися. Вадим забезпечував сім’ю, адже
мав свій бізнес. А Ліда через
рік подарувала йому сина і не
було в світі щасливішої сім’ї за
їхню. У ній панувало все те, що
вона замовила – Мир, Спокій,
Добро, Радість і велика земна
Любов…
Раїса ОБШАРСЬКА.

«Від Улянки
не відречуся…»
В

ікторія світу не бачила від сліз. Взяла
відпустку, бо несила було тепер ходити на
роботу. Хіба вона колись гадала, що страшне
слово «війна» торкнеться і її сім’ї? Як не вмовляла
чоловіка Миколу не йти добровольцем на Схід – не
послухав. Мовляв, у них донька підростає, батьки
– пенсіонери. Хто захистить їх? А нещастя будь-де
може спіткати. Не обов’язково в АТО. Хіба вона
не стежить за теленовинами, які іноді шокують
трагічними фактами?

Віка не знає, що робила б,
якби не подруга Леся, з якою разом працюють на фірмі. Вона щодня навідує її, розраджує, відволікає від сумних думок. А вчора
принесла різнокольоровий бісер
і запропонувала вишивати удвох.
Вишивка дуже заспокоює, запевняла. Сама переконалася в цьому,
коли чоловік залишив її, і вона,
як і Віта, впала в депресію…
Незабаром у Лесі – ювілей.
На честь такого свята хоче неве-

Етюд Старшій

cестричці

У тебе день народження, сестричко. Ти старша за
мене на все життя, на Вічність. Зовсім крихітною
тебе забрали на небо ангели.
Так колись казала мама. І ти
також стала янголятком.
Я й досі шукаю тебе серед
міріадів зірок. Ти - одна з них.
Розмовляю з тобою серцем.
Ти зі мною - мовою Всесвіту.
Сідаєш на мою рукавичку мініатюрною сніжинкою. Усміхаєшся весняним первоцвітом. Влітку гойдаєшся у мереживній колисочці, сплетеній павучком. Прилітаєш золотим осіннім листочком до
мого вікна…
Коли я була маленькою, назвала твоїм іменем своє улюблене дерево. Може, до нього

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

навідувалась твоя душа. Ти
була для мене в усьому: у сонній квітці, краплині роси,
сонячному промінчику, пухнастому кошеняті, чарівній казці… Мені так було
легше сумувати за тобою…
Я не маю твоєї світлини. Тому малюю тебе на палітрі своєї уяви. На моїх невидимих картинах ти сидиш на сріблясто-рожевих
хмаринках. Бавишся з
дітками-ангеликами. Часом картини мають терпкуватий аромат жалю і
втрати. Так пахнуть чорнобривці, які любила наша
мама…
Ти знаєш всі мої таємниці. Я подумки розповідаю
їх тобі. Запитую поради…
Я не можу нічого подарувати тобі, крім молитви і теплого вогника запаленої свічечки. З днем народження, сестричко!
Ольга ЧОРНА.

личку забаву у барі влаштувати.
Звісно, Вікторія теж мусить прийти. А як інакше – вона ж її найкраща подруга! Віка стала віднікуватися: що люди скажуть? Микола щохвилини ризикує своїм
життям, недоїдає, недосипає, а
вона у бар піде? Однак Леся перехитрила подругу, сама зателефонувала Миколі. А той – Вікторії:
«Послухай подругу, Вікусю. Твоя
депресія тут мені не допоможе.
А ти там Улянці нашій потрібна,
батькам теж, тож бережи себе».
Вікторія перешила нову сукню, яку не так давно купила.
Вона помітно схудла. Підшукала аксесуари до неї. Виструнчилася перед дзеркалом. Й не скажеш, що їй скоро четвертий десяток стукне, що у неї підростає
шістнадцятирічна дочка.
У барі зібралися переважно колеги з роботи. Лиш кількох
гостей вона бачила вперше. Леся
щедро наливала подрузі червоне вино, щоб розгладити гримасу на її обличчі. І це їй вдалося. Легкий щем хвилею огорнув
Віку, щоки залив рум’янець, заіскрилися очі. Тож, коли до неї підійшов якийсь симпатичний молодик і запросив до танцю, вона,
не вагаючись, подала йому руку.
Обхопивши Віку за стан, незнайомець буквально поніс її по
залу під мелодію вальсу. «Його
звати Роман. Правда, легко з
ним танцюється? Ще у школі він
займав призові місця на танцювальних конкурсах. До речі, він
і досі - холостяк», - Леся кинула
на Віку лукавий погляд.
«А мені що до того?» - зніяковіла Вікторія. Леся загадково
усміхнулася.
Роман запрошував Віку до
танцю знову і знову. Дотик його
рук, близьке дихання, теплий
погляд вкупі з чарівною мелодією звеселили Вікторію, їй чомусь хотілося танцювати тільки з ним…
Вдома до Вікторії довго не
йшов сон. Бачила перед собою
Романа, ніби чула хвилюючу мелодію вальсу… Вранці зателефонував Микола: «Як ти там?
Розвіялася хоч трішки? Благаю
– не замикайся в собі. Пам’ятай,
твій настрій передається і

Невигадана
історія
мені. Поцілуй за мене Улянку».
...Відпустка минула швидко.
Леся радо зустріла подругу. Їй
легко працюється з нею, швидше минає робочий день.
Під час обідньої перерви спитала Вікторію, чи, бува, Роман не
телефонує їй, бо просив номер її
мобілки. Віка зашарілася, здивовано глянула на подругу: «Ти ж
знаєш, я чекаю Миколу».
«Чекай. Та одне другому – не
завада, - Леся обвела її загадковим поглядом. - Я навіть заздрю
тобі, подруго. Роман хороший.
Знаю його ще зі школи. Можеш
не хвилюватися – в разі чого я
мовчатиму. А Микола ніде від
тебе не дінеться – лише б щасливо повернувся…»
Вікторії защеміло коло серця: що таке каже Леся? Так, вона
не може прогнати Романа зі своїх думок, він навіть снився їй,
але це мине, вона знає напевно…
Однієї неділі Вікторія з донькою пішла на ринок. Улянка
шубку нову захотіла. Тепер діти
хочуть красиво, по-сучасному,
вдягатися. Не так, як колись
вона в старому пальті весь інститут проходила.
І Микола підтримав Улю. Тим
паче, гроші він їм пересилає. Так
що, як кажуть, немає лиха без
добра.
Вони обійшли весь ринок, а
речі, яка б сподобалася доньці,
не знайшли. Віка буркотіла, що
за дитина в неї така вередлива, як враз її очі вловили магазин неподалік ринку. Коли його
відкрили? Тепер ті магазини виростають, як гриби після дощу.
Коли зайшли туди, у них розбіглися очі від розмаїття красивих речей. Ось і шубку там Уляна
вподобала. Лише якби на розмір
меншою була, скривила личко
Уляна. Продавчиня набрала номер мобілки: «Роман Іванович,
зайдіть до мене – тут дівчина за
меншим розміром шуби питає».
Вікторія мало не зомліла,
коли перед ними виросла постать Романа. Того, хто перестрівав її в думках, кого ніяк не могла забути. Хіба серцю накажеш?
Уляна аж стрибала від радості, що їй дісталася така розкішна
обновка, а продавщиця здивовано поглядала на Віку і не могла збагнути, чому власник надав таку знижку. Роман провів
їх на вулицю. Тихенько, щоб не
почула Уляна, спитав: «Як живете? Хотів зателефонувати, але
не знаю, чи можна?» Роман зніяковів, а Вікторія не зрозуміла й
сама, як несподівано у неї вихопилося: «Звісно, можна», як по-
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годилася на зустріч…
Спочатку Вікторія картала
себе, що зраджує чоловікові. Сотню разів давала собі слово, що
їх наступна зустріч буде останньою, але ж вона була такою
щасливою з Романом і затоптати своє щастя у неї не вистачало сил.
Роман дарував їй дорогі подарунки, говорив красиві задушевні слова. Скупана в любові і
ніжності, Вікторія вже жила, дихала Романом.
Річницю з часу їх першої
зустрічі вирішили відмітити удвох. У невеликому барі на
околиці міста, де й зустрілися.
«Одягни те саме плаття. Воно
тобі дуже личить», - порадила
Леся. Роман теж приїхав у святковому костюмі. Вибрав столик посеред зали. Можна було
б і в куточку, подалі від людських очей, зауважила Віка. Однак, Роман, ніби й не чув, замовив меню, сказав, що в машині
залишив подарунок для неї.
«Ти заінтригував мене. І взагалі, чи не забагато мені твоїх
подарунків?» - очі Вікторії горіли, обличчя палахкотіло від радості. Вони й не помітили, як за
сусіднім столиком присів воїн…
Це Микола приїхав у відпустку. Не попередив рідних, щоб
зробити їм приємний сюрприз.
Дорога була далека і йому дуже
захотілося кави. Щось знайоме
було у постаті жінки, яка сиділа
спиною до нього, у кучерявому
волоссі… Її партнер говорив, що
хотів би офіційно узаконити їхні
стосунки, що вони, по-суті, уже
сім’я і Уля йому, як рідна. Від слова «Уля» у Миколи сильніше забилося серце і вже зовсім стало
млосно, коли почув голос Вікторії: «Я теж люблю тебе, Ромчику, але одружитися ми не можемо. Принаймні, поки-що. Донька скоро у виш вступатиме, та й
за квартплату пільги маємо, бо
Микола в АТО. І взагалі, Уля всім
хвалиться, що в неї тато – Герой. Знайомі і сусіди до нас поновому, з повагою, ставляться завдяки Миколі».
Воїн заледве допив чашку
кави. Замовив з цукром, та вона
видалась йому гіркою. Невимовний біль проймав кожну клітинку його тіла: виходить їх шлюб з
Вікторією тримається тепер не
на любові, а на пільгах? Як ти
могла так, Віко?! За що?!
У голові шуміло. Ноги заледве донесли його до автобусної
зупинки. Автобус до маминого
села, на щастя, прибув швидко.
…Вони довго простояли в
міцних обіймах – мати і син. Не
могли натішитися одне одним.
Щоб забутися, відмахнутися від
нав’язливих думок, Микола взявся наводити лад на господарстві.
Мати помітно поникла, зістарілася, їй допомога потрібна.
На дзвінки Вікторії не відповідав. І матір попросив не видавати, що живе у неї.
Повернувшись в АТО, надіслав Вікторії повідомлення: «Бачив тебе у барі з коханцем. Переконався, що ти – щаслива. Тож
будь щасливою назавжди! А від
Улянки я не відречуся…»

Марія МАЛІЦЬКА.

Струни серця
Зрубати вишню
попросили…
Не міг я день почати
з пня.
В моїй уяві голосило
Осиротіле вишненя.
Володимир КРАВЧУК.
Збірка «Сніголом»,
Тернопіль, 1990
* * *
В саду розквітла
вишенька чарівна,
Торкаюсь ніжно до її долонь,
Красуня ладна –
горда, мов царівна –
У пелюстках –
весни живий вогонь.
Цвіла щороку гордо й величаво,
Весною народила вишненя –
Над ним кружляло
ніжно і яскраво –
Маленьке і грайливе бджоленя.
Злощасний вітер
обламав їй крила,
Тавро залишив на безмовнім пні…
Лиш вишненятко
сумно голосило –
Цей плач донині ще живе в мені.

Полонянка

Розквітла весна березнево,
Бриндуші* радіють миттєво.
Веснію і я від чекання,
Неначе та зірочка рання.
Вдягнуся у сукню брунькову,
Пробуджу красу смерекову,
Співатиму ладно веснянки,
Що линуть з душі полонянки.
Тримає весна у полоні,
Хоч квітнуть давно мої скроні,
Радіє душа стоголоссям
З весною в дзвінкім суголоссі.

Бриндуші* – проліски.

* * *
Проникла в душу музика весни.
Звучать левади перевеслом сміху,
Спішу торкнутись голочок сосни,
Вдягнути пломінь осяйної віхи.
Кульбабою торкнутись до чола,
Вдихнути запах дощового ранку,
Зайти на пасіку…
відчути, як бджола –
Вдивляється у роси на світанку.
Скупатись в озері твоїх очей,
Згубитися десь у вишневім цвіті,
Просити Бога тисячу ночей –
Казкового кохання в диво-світі.

Слід кохання

В каміні мерехтів
згасаючий вогонь,
В оденках свіч згубилася заграва,
Згоріло все від тих
омріяних погонь,
Не вабить присмаком
холодна кава.
Гойдалось тінню
павутиння пустоти,
Попало серце в западню омани,
Душа ячить у безгомінні самоти –
Кохання слід… і, наче стигми, рани.

Василина ВОВЧАНСЬКА.
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Могло бути й гірше

К

иївське «Динамо»
в Афінах зіграло
внічию перший матч
1/16 фіналу Ліги Європи
проти місцевого АЕКа.
Перший тайм пройшов
за рівної гри, а єдиний
гол кияни забили на 19-й
хвилині - Віктор Циганков
скористався провалом у
захисті господарів.

Олександр Абраменко –
ОЛІМПІЙСЬКИЙ ЧЕМПІОН

У

країнець, для якого зимова Олімпіада-2018 у
Пхьончхані – четверта в кар’єрі, завоював взагалі
першу медаль для нашої збірної на цих іграх і
відразу ж – найвищого ґатунку.
Першу фінальну спробу (Фі- «золотого» стрибка Олександр
нал 1) Олександр Абраменко роз- приймав вітання від своїх непочинав третім. Свої три сальто з давніх конкурентів, серед яких
чотирма вінтами українець вико- був і росіянин. Українець понав доволі чисто і вийшов до на- дружньому обгорнув його синьоступного раунду – Фіналу 2.
жовтим прапором – той не пруДругий стрибок українця теж чався.
був доволі вдалим, що дозволило
Відтак, 29-річний Олександр
потрапити йому до шістки супер- Авраменко став першим в украфіналістів (Фінал 3), де власне й їнській історії призером Олімрозігрувалися медалі.
пійських ігор у фрістайлі та ще й
Суперфінал розпочався обна- першим з українських чоловіків,
дійливо. Перший з росіян Ілля Бу- якому вдалося виграти нагороду
ров виконав свій стрибок не над- зимової Олімпіади.
то чітко і отримав «немедальЩоправда, у 2006 році бронну» оцінку, а його земляк Кро- зу у змаганнях танцювальних дутов взагалі під час приземлення етів у фігурному катанні разом із
впав. Все було в руках Абраменка. Оленою Грушиною здобув РусОлександр ризикнув і вирішив лан Гончаров. Однак, окремо човиконати стрибок, якого він досі ловіки без допомоги жінок не пене виконував ніколи. Три сальто ремагали ніколи.
з чотирма гвинтами, де два гвинУ Ліллегаммері-1994, коли
ти – в останньому сальто. Вико- Україна була представлена на зинання було чітким.
мових Олімпіадах вперше, бронзу
Перша медаль України на в біатлонному спринті взяла ВаОлімпіаді-2018 була ґарантована лентина Цербе, а золото у фігурпісля того, як, виконуючи стри- ному катанні - Оксана Баюл.
бок, впав при приземленні біУ Нагано-1998 срібло в індилорус Станіслав Гладченко. Далі відуальній гонці біатлоністок витака ж доля спіткала і Олів’є Ра- грала Олена Петрова.
шона з Канади.
В Турині-2006, крім Грушиної
Китаєць Цзя Цзуньян, який / Гончарові, бронзою в спринтервиконував стрибок останнім, ській біатлонній гонці відзначидовго перечікував порив вітру, лася Лілія Єфремова-Вайгіна.
але стрибнув прекрасно. СкладУ Сочі-20014 Україна мала сріність його стрибка була такою бло Віти Семеренко у спринті і зож, як і в Авраменка, тому все за- лото естафетної команди у складі
лежало від суддів. А вони обрали Віти і Валентини Семеренко, Юлії
українця!
Джими та Олени Підгрушної в біДо речі, відразу після свого атлоні.
На Зимовій Олімпіаді в Пхьончхані розіграно вже більше половини комплектів нагород зі 102 можливих. У медальному заліку й надалі впевнено лідирують спортсмени з Норвегії та Німеччини. Лише за перші
десять днів кожна з команд завоювала по
10 нагород найвищої проби. По 6 медалей
найвищого ґатунку - у Нідерландів та Канади, 5 золотих медалей – у США. Щоправда, поки газета дійде до читачів, ця статистика, безсумнівно, зміниться, адже кожного
дня олімпійські старти тривають. А от збірна України після «золота» Авраменка піднялася у заліку на 17 позицію, яку легко може
втратити. Адже, судячи з постійних провалів наших олімпійців, на інші нагороди годі
й сподіватися. Зрештою, судіть самі:
15 лютого
Майстер скелетону Владислав Гераскевич показав 14-й та 15-й результати на
дебютних для України Іграх у цьому виді
спорту. Ольга Книш зайняла 53-е місце у
слаломі-гіганті. Гірськолижник Іван Ковбаснюк потрапив у топ-50 під час швидкісного спуску зайнявши 49-е місце. Сумно за-

У другому таймі греки значно додали, динамівці переважно захищалися, проводячи
поодинокі контратаки. Кілька
разів свою майстерність продемонстрував голкіпер киян
Денис Бойко, врятувавши «Динамо» від дуже небезпечних
ударів.
І все ж господарі зуміли дотиснути гостей та зрівняти ра-

хунок. На 80-й хвилині на виході помилився Бойко і хавбек АЕКа головою зрівняв рахунок.
В кінці зустрічі динамівцям
вдалося трохи заспокоїти гру
та здобути нічию, яка дає непогані шанси на вихід до 1/8
фіналу ЛЄ.
Матч-відповідь відбудеться 22 лютого у Києві.

Лідери починають з перемог

П

ісля зимової перерви відбувся
черговий тур Чемпіонату України
з футболу у Прем’єр-лізі. Ось його
результати:
Шахтар – Чорноморець - 5:0;
Сталь – Олександрія – 2:0;
Ворскла – Верес – 1:0;
Зірка – Маріуполь – 0:3;
Карпати – Зоря – 0:2;
Динамо – Олімпік – 1:0.
Слід відзначити потужний весняний старт
лідера турнірної таблиці – донецького «Шахтаря», тоді як його найближчі переслідувачі – столичні динамівці – після грецького вояжу, схоже, ще не зовсім відновили свої фізичні
кондиції і лише мінімально здолали ще один
донецький клуб. Зрештою, і цього вистачило
«Динамо», щоб записати у свій актив чергові
три очки.

Через два тури фінішує перший раунд першості, після якого клуби розіб'ють на дві шістки. Кращі команди змагатимуться за нагороди
та путівки у Єврокубки. Гірші - визначать двох
невдах, які залишать Прем'єр-лігу.
Складнішим виглядає фініш цього відрізку змагань для "Динамо", яке зустрінеться ще
з двома командам із верхньої частини турнірної таблиці - "Вересом" та "Зорею". На "Шахтар"
чекають ігри з простішими суперниками - "Зіркою" та "Карпатами". Та, у будь-якому випадку,
основна боротьба за золоті нагороди розгорнеться на другому етапі, де претенденти на чемпіонство ще двічі зіграють між собою. 14 квітня
"Шахтар" прийматиме "Динамо" у Харкові. У Києві команди зустрінуться 19 травня у заключному - 32 турі. Якщо до того часу доля золотих нагород не визначиться, цей матч стане справжньою прикрасою турніру.

Спортивна слава ТНЕУ

17 лютого у Черкасах у Палаці Спорту «Будівельник» відбувся фінальний матч Кубка України сезону 2017-2018 років серед жіночих команд. У фіналі
тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» зустрічалася з южненським «Хіміком». Хоча підопічні Віктора
Туркули й не змогли нав’язати боротьбу більш досвідченішому супернику, проте участь у фіналі, до
слова, вже другий рік поспіль, це - чудове досягнен-

ня та хороший досвід для молодого колективу.
Того ж дня також у Черкасах відбувся й фінал Кубка України серед чоловічих команд. Приємно відзначити, що володарем почесного трофею у складі «Баркому» став студент факультету
комп'ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Ярослав Савків.

Не наші Ігри

вершилася індивідуальна гонка у жіночому
біатлоні: Юлія Джима - 20-а, Валя Семеренко - 25-а, Віта Семеренко - 63-я, Анастасія
Меркушина - 70-а. Чоловічу індивідуальну
гонку українці завершили за межами топ20. Фристайлістка Ольга Полюк не потрапила у фінал в акробатиці, показавши 10-й
підсумковий результат. У санному спорті в
змішаних командних змаганнях українці

показали останній результат.
16 лютого
Гірськолижник Іван Ковбаснюк, на
жаль, не зміг фінішувати в Супергіганті.
Владислав Гераскевич з найкращим результатом України на ОІ-2018 став сьомим у фінальному заїзді в скелетоні, у підсумку наш
спортсмен - 12-й. Ольга Книш у слаломі продемонструвала не найкращий 45-й резуль-

тат. У фігурному катанні в короткій програмі Ярослав Паніот зайняв останнє місце і не
зміг кваліфікуватися в наступний раунд. У
чоловічій лижній гонці вільним стилем на
15 км українці Олексій Красовський і Андрій Орлик фінішували у восьмому десятку.
17 лютого
Гірськолижниця Ольга Книш у слаломігіганті зайняла 43-є місце. Сестри Семеренко невдало виступили у біатлонному
мас-старті - Валя фінішувала 19-ю, а Віта - із
24-м результатом. Олександр Абраменко
пробився у фінал змагань фристайлістів у
лижній акробатиці.
18 лютого
Ігор Ковбаснюк посів 57 місце у гігантському слаломі, програвши переможцю
майже 20 секунд. Олександр Абраменко
здобув першу медаль для України у Пхенчхані - золото у фрістайлі.
19 лютого
Представники України у танцювальних
змаганнях фігуристів Олександра Назарова та Максим Нікітін завершили виступи на
21-му місці, не пробившись у фінал.
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У ЛЮТОМУ СІЄМО
ПЕТУНІЇ ТА БЕГОНІЮ

Багато дачників
починають висівати
розсаду квітів у
лютому, чи не рано
це? Абсолютно ні,
досвідчені квіткарі
рекомендують
починати
вирощування
розсади квітів саме
взимку.

Якою буде весна?
Передбачаємо погоду
за народними прикметами

По прикметах народ здавна намагався вгадати, якої погоди очікувати, чим порадує весна, які надії на врожай. І найбільш дивне - зібрані століттями народні прикмети допомагали знайти відповіді на ці питання. Особливо важливим в
цих прикметах було те, що визначити погіршення або поліпшення погоди можна було просто спостерігаючи за природою, рослинами, тваринами. Ось деякі з них:
• Чим холодніший останній тиждень лютого, тим тепліше в березні.
• Якщо лютий холодний, то й березень холодний.
• У лютому багато інею на деревах - буде багато меду.
• Теплий лютий приносить холодну весну.
• Хмари пливуть низько - до відлиги.
• Чим більше снігу, тим кращий врожай зернових.
• Часті тумани в лютому - до дощового літа.
• Довгі лютневі бурульки - довга затяжна зима.
• Небо зоряне - до пізньої весни.
• Голуби воркочуть - тепло передвіщають.
• Лютий холодний і сухий - серпень спекотний.

В

Вода зі снігу
пришвидшує ріст

зимку, коли багато снігу, - саме час запасти
вдосталь поталої води для поливу розсади. У
сніговій воді або поталій воді краще проростає
насіння, нею можна безпечно обприскувати рослини
(у т.ч. кімнатні) і, найголовніше - водою з талого снігу
або льоду найкорисніше поливати молоду розсаду.

Розтоплюємо повільно

Але краще сніг для цих цілей набирати не в межах міста, а за
містом - там він чистіший і не містить шкідливих отруйних речовин, хоча для рослин це зовсім не страшно, тому що занадто мала
їхня концентрація їм не шкодить. А якщо набирати верхній, найбіліший шар снігу, що тільки-но випав, з мінімумом пилу, та ще
подалі від брудних трас, то все буде відмінно.
Рослини чудово реагують на дощову воду влітку, коли після дощу все починає зеленіти. А навесні, коли все просочене поталою водою при підвищенні температури повітря всі рослини
дружно йдуть у ріст.
При вирощуванні розсади й кімнатних квітів корисно поливати їх поталою водою, яку можна одержати зі снігу або льоду. Розтоплювати сніг або лід потрібно не на вогні, а повільно, при кімнатній температурі й відразу використовувати цю воду для поливу.
Не можна поливати рослини дуже холодною водою: вона майже не всмоктується корінням, крім того, коріння може загнити.
Вода має бути на 2-3 градуси тепліша від кімнатної температури.
Потала, або як її називають - «жива» вода, має особливу структуру і благотворно діє на біохімічні процеси рослин.

Холод знищує шкідливі речовини у воді

Багато снігу, звичайно, запасти неможливо, тим більше, якщо
врахувати, що ця властивість талої води зберігається всього кілька годин після танення. Тому використовуйте поталу воду для
пророщення насіння і для поливу розсади хоча б на початку їх
росту, коли вони набираються сил. Коли розсада буде потужною і
будуть потрібні більші обсяги поливу, доведеться переходити на
водопровідну воду.
Щоб приготувати талу воду, ємкість із водою ставлять на вулицю - на мороз або в морозильну камеру й залишають, доки дві
третини її обсягу не перетворяться на лід. Зливаємо воду, що не
замерзла, а лід вносимо в тепле приміщення і чекаємо, коли він
розтане! Потала вода з льоду для поливу розсади готова!
Водопровідна вода жорстка й має у своєму складі багато домішок і солей, тому, при постійному поливі, ґрунт їх накопичує в
собі. А снігова або потала вода майже дистильована і при поливі не змінює склад ґрунту. Тому, щоб пом'якшити воду з водопроводу, потрібно попередньо витримати її у відкритій ємкості, щоб
випарувалися деякі її речовини. Не рекомендується також воду
кип'ятити, тому що зникнуть і деякі корисні речовини, що містяться в ній.

Які ж квіти сіяти на розсаду в лютому? Посіяти
можна й однолітні, і дворічні, і багаторічні рослини.
Розглянемо їх по черзі.
У нашій добірці тільки такі рослини, які зможуть виростити в домашніх умовах навіть квіткарі без досвіду та насіння яких продають у всіх регіонах.
Найпоширеніші квіткові культури мають довгий вегетаційний період, і ранній посів дозволить
їм встигнути підготуватися до літнього цвітіння.
Лютий - самий час починати посів насіння квітів на
розсаду.
Якщо потрібна гарна розсада квітів, у лютому
починають висівати такі культури:
- однолітні - петунію, лобелію, вербену, бегонію,
цинерарію, гвоздику шабо.
- дворічні, багаторічні - братки, віолу, люпин,
маргаритки, примули, хризантеми, дельфініум.

Петунія

Насіння петунії дуже дрібне, тому саджати його
потрібно тільки поверхово, зволожити з розпилювача й накрити плівкою або склом. До висадження
у відкритий ґрунт необхідно зробити одне, а краще два пересадження. Останнє краще - в окремі стаканчики. Не переживайте, якщо ваша петунія почне квітувати вже на вікні, навіть квітуча розсада
квітів відмінно перенесе пересадження.

Лобелія

Витончена красуня з дрібними бутончиками синього, білого та рожевого відтінків. Насіння лобелії, як і петунії, дуже дрібне, тому спосіб посадки в
них однаковий. Тільки розсаджувати лобелію варто по три-чотири рослини в один стаканчик, для
одержання більш пишних кущиків.

Вербена

Це не тільки гарна, але й ароматна рослина.
Оскільки насіння вербени досить велике, при посадці його потрібно зовсім трохи заглибити у ґрунт.
Хоча можна залишити насіння й на поверхні. У
такому випадку обов'язково потрібно накрити ємкість із насінням чорною плівкою, тому що для проростання насінню вербени необхідна темрява.

Бегонія

У багатьох книгах з садівництва бегонію рекомендують сіяти в січні, але тоді їй буде потрібне досвічування. Розсада квітів у лютому вийде такою ж
по висоті, як і та, котра висаджувалася раніше. Усе
через те, що наприкінці зими день помітно подовжується, особливо до початку березня. Насіння дрібне, саджають поверхово й обов'язково під скло
або плівку.

Гвоздика Шабо

Цій гарній рослині потрібно до шести місяців,
щоб зацвісти. Враховуйте це, коли будете планувати розсаду квітів у лютому. Сіянці гвоздики потрібно обов'язково кілька разів пікірувати, тоді до часу
посадки на постійне місце, вона почне кущитися.
Насіння сіють звичайним способом, під плівку.

Віола (братки)

Якщо посадити насіння цієї рослини в лютому,

то вже наприкінці липня з'являться перші бутончики. Хоча насіння віоли й досить дрібне, але при
посадці його все-таки варто заглибити. Тому, що залишене на поверхні насіння при надлишковій вологості може запліснявіти.

Люпин

При ранній посадці рослини почнуть квітувати до кінця серпня. Для найшвидшого проростання насіння перед посадкою варто замочити на добу.
Заглиблюють приблизно на 5-8 мм. Оскільки люпин погано переносить пересадження, саджати
його потрібно в окремі торф'яні горщики.
Якщо стаканчики будуть невеликі, до моменту висадження вся земляна грудка буде обплутана корінням і легко буде вийматися цілком. Це дозволить висадити рослину, не травмуючи кореневу систему.

Маргаритка

При великому бажанні можна побачити її цвітіння вже восени, якщо посадити маргаритку насінням на початку лютого. Потрібно мати на увазі, що, якщо літо буде спекотним і посушливим, повноцінного цвітіння побачити не вдасться. Замість
цього з'являться одиночні бутони на тонких стеблах, швидше за все немахрові.

Примула

Її саджають поверхово, під скло. Для того, щоб
цвітіння наступило у вересні, примулу саджають у
легкий притінок. Рослина любить, щоб її рясно поливали й кілька разів за літо підживлювали.

Хризантема

Цей багатолітник обов'язково зацвіте в рік посіву, тому що найважливіша умова для утворення
бутонів - це зменшення світлового дня. Посадка насіння квітів на розсаду в лютому забезпечить нарощування достатньої вегетативної маси й коренів,
щоб рослина ще й успішно перезимувала.

Дельфініум

Якщо ви придбали унікальне насіння і вам не
терпиться скоріше побачити його цвітіння, то посадіть насіння дельфініума в лютому. При гарному догляді квітконіжка з'явиться наприкінці літа.
Будьте готові, що в перший рік дельфініум квітувати буде не дуже яскраво. У всій красі рослина розкриється наступного року.
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Пісні пиріжки з капустянояблучною начинкою

ПОТРІБНО: для тіста - 0, 5 кг борошна,
1 склянка води, 30 г дріжджів, 1 ст. л. цукру,
4 ст. л. олії, 0,5 ч. л. солі; для начинки - 1 середня капустина, 1 кисле соковите яблуко,
2 цибулини, 1 ч. л. томатної пасти, 2 ст. л.
олії, 1 лавровий лист, 1 ст. л. цукру, сіль за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: у теплій воді розчинити дріжджі, цукор і столову ложку борошна. Залишити у теплому місці на 15
хв. до появи піни. У просіяне борошно додати сіль, опару, що вже підійшла, й олію.
Замісити пісне дріжджове тісто для пиріжків. Прикрити рушником тісто і залишити на 2 год. в теплому місці, щоб воно підійшло. Спасерувати дрібно нарізану цибулю на олії. Додати нашатковану капусту і протушкувати під кришкою на середньому вогні приблизно 10 хв. Потім додати
очищене і натерте на крупній тертці яблуко, лавровий лист, томат, сіль, цукор. Перемішати і обсмажувати без кришки ще 7-10
хв. Готове тісто викласти на стіл, посипаний борошном, трохи обім’яти і розділити на 15-20 частин. З кожної частини сформувати невелику кульку, розкачати коржик, покласти в середину начинку і зліпити пиріжок. Покласти пиріжки на змащене
олією деко і залишити на 20 хв. Змастити
поверхню пиріжків свіжозавареним підсолодженим чаєм для блиску і відправляти
у духовку, розігріту до 200°С. Через 10 хв.
зменшити температуру духовки до 180°С і
випікати ще 20 хв.

Печиво з картоплі

смачні рецепти
пісних страв

Смачних пісних страв набагато більше, ніж
видається на перший погляд.
Це і салати, і супи, і каші, і навіть пироги.
риць, 5 ст. л. борошна (окремо — на обкачування), 2 цибулини, цукор, сіль, перець
— за смаком і олія для смаження.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю відварити «в мундирах», почистити, потерти на
крупну тертку, додати по неповній чайній ложці солі та цукру, борошно і вимісити пластичне тісто. Сформувати «млинці»
товщиною 1 см.
НАЧИНКА: гриби і цибулю подрібнити,
цибулю обсмажити до золотистого кольору. Додати печериці, посолити і поперчити
та тушкувати, поки не випарується вся рідина.
Викладати по 1,5 ч. л. начинки, формуючи пиріжки. Обкачати в борошні та обсмажити на середньому вогні приблизно
по 5 хв. з кожного боку до рум’яної скоринки. До речі, начинки в зрази можна вигадувати різні. Наприклад, смачні із капусти, злегка притушковані з подрібненими
помідорами (томатною пастою), болгарським перцем і спеціями. Посмакують також начинки з гороху, квасолі чи сочевиці,
відварені зі спеціями і потовчені з ложкою
запашної олії, або зелень iз рисом.

Салат з буряком
і грецькими горіхами

ПОТРІБНО: 2 буряки, жменя грецьких
горіхів, 75-100 г чорносливу, олія, сіль, чорний мелений перець.
ПРИГОТУВАННЯ: буряк необхідно
відварити, остудити, натерти на середній
тертці. Чорнослив і горіхи дрібно нарубати (або подрібнити у м’ясорубці), перемішати з буряком, приправити сіллю, перцем, олією.

Салат з картоплею,
грибами і капустою

ПОТРІБНО: 5 картоплин, 2 склянки борошна, 100 г олії, 50 мл розсолу, суміш сухих трав (розмарин, чебрець, коріандр), 0,5
ч. л. соди, сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: відварити картоплю
в мундирах до готовності. Гарячою картоплю очистити і подрібнити: розім’яти виделкою або потерти на дрібній тертці. Додати у картопляну масу олію, розсіл, сіль,
спеції і перемішати. Поступово всипати
просіяне борошно, змішане з содою, і замісити м'яке тісто. Розкачати тісто у пласт
завтовшки приблизно 0,5 см. Видавити печиво формочками або порізати фігурним
ножем. Викласти пісне картопляне печиво
на змащений олією лист і відправити у розігріту до 180°С духовку. Випікати до золотистого кольору приблизно 10 хв.

Зрази з печерицями

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 0,5 кг пече-

ПОТРІБНО: 6 середніх картоплин, 250
г шампіньйонів, 1 велика цибулина, 150 г
квашеної капусти, 2 ст. л. оливкової олії, 1
ст. л. бальзамічного оцту, 0,5 ч. л. цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю і гриби відварити, нарізати дрібними скибочками. Додати квашену капусту і нарізану
півкільцями цибулю. Заправити сумішшю
бальзамічного оцту, цукру і оливкової олії.

Запіканка з капусти

ПОТРІБНО: 1 капустина (500 г), 1 кг
картоплі, 250 г грибів, 100 г соняшникової
або оливкової олії, 2-3 ст. л. борошна, мелений червоний перець, лимонна кислота, 1
цибулина, 2 зубчики часнику.
ПРИГОТУВАННЯ: у підсоленій воді
відварити картоплю до напівготовності.
Гриби обсмажити з цибулею і тушкувати
у невеликій кількості олії, з додаванням
води. Капусту крупно порубати і ошпарити окропом.
Для соусу: обсмажити борошно з олією, додати сік від грибів, лимонну кисло-

ту, червоний мелений перець, сіль, сушену петрушку і кріп, довести соус до кипіння. У глибоку пательню викласти половину капусти, картоплю, гриби, іншу половину, яка залишилася, зверху залити отриманим соусом і поставити у духовку. Запікати при середній температурі до готовності (20-30 хв.), за 5 хв. до готовності часник
розрізати навпіл і помістити в середину запіканки.

Пісні гречані котлети

щик. Посолити і поперчити. Випікати при
180 градусах годину.

Пісні яблучні кекси з
курагою

ПОТРІБНО: 200 г борошна, 100-150 г
цукру, 1,5 ч. л. розпушувача, 1 ч. л. кориці,
4 ст. л. олії, 250 г яблучного пюре, жменя
кураги.
ПРИГОТУВАННЯ: курагу дрібно порізати. Борошно, цукор, розпушувач, корицю і курагу змішати у великій мисці.
Яблучне пюре змішати з олією. З’єднати
цю масу з сухими інгредієнтами. Змастити
форми олією і наповнити їх тістом. Пекти
при температурі 180 градусів близько 30
хв. Готовність перевірити дерев’яною паличкою. Остудити у духовці, посипати кекси цукровою пудрою.
Аби приготувати пюре, потрібно запекти яблука у духовці (видаливши серцевину), потім подрібнити, додавши трохи води. Шкірку викинути. Або взяти готове яблучне пюре для дитячого харчування.

Рисовий пудинг

з грибами

ПОТРІБНО: 1 склянка гречаної крупи,
200-300 г грибів (шампіньйони), 1 цибулина, 1 морквина, 100 г житнього хліба, часник, зелень, сіль, спеції для м’ясного фаршу.
ПРИГОТУВАННЯ: варену гречку остудити. Гриби обсмажити на олії з цибулею
і морквою. З’єднати гречку і обсмажені
гриби, додати розмочений хліб, спеції і зелень, перемішати (можна в блендері). Зробити з гречаного фаршу котлети і обваляти їх у сухарях для панірування. Обсмажити на олії.

Овочева ікра

ПОТРІБНО: 800 г будь-яких свіжих грибів, по дві цибулини і морквини, пучок зелені і спеції.
ПРИГОТУВАННЯ: цибулю нарізати кубиками, моркву нашаткувати соломкою,
обсмажити овочі на олії. Промити і нарізати гриби, відправити їх до овочів. Через 15
хв. зняти з вогню і подрібнити у блендері
або м’ясорубці, залежно від того, яку консистенцію ви хочете отримати. Повернути
ікру на вогонь, додати спеції, воду, посічену зелень і потримати на вогні ще хвилин
10. Після цього страва готова, викласти її в
глибоку тарілку.

ПОТРІБНО: 1,5 склянки круглого рису,
3 склянки води, 300 г яблук, 50 г родзинок,
1 ст. л. лимонного соку, щіпка кориці, 5 ст.
л. цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: рис ретельно промити і відкинути на друшляк. Закип’ятити
воду, посолити і всипати рис. Довести воду
на сильному вогні до кипіння, потім зменшити вогонь і варити кашу до напівготовності близько 10 хв. Яблука очистити від шкірки і серцевини і дрібно нарізати. Збризнути лимонним соком. Родзинки
залити окропом і залишити на 10 хв., злити воду. Скласти яблука і родзинки у миску,
додати корицю, перемішати. Розігріти духовку до 150°С. Викласти у форму (а краще
у банячок з кришкою) половину підготовленого рису. На нього покласти начинку з
яблук і родзинок, посипати цукром. Викласти рис, що залишився, розрівняти поверхню. Накрити кришкою і запікати 15-20 хв.,
зняти кришку і залишити кашу ще на 5 хв.

Крамбль з фруктами

Овочеве рагу в горщику

ПОТРІБНО (НА 2 ГОРЩИКИ): 2 морквини, 1 цибулина, 2 картоплини, 1 болгарський перець, 2 стебла селери, 3-4 великі
печериці, 4 ст. л. томатної пасти, 2,5 чашки води, кілька столових ложок оливкової
олії.
ПРИГОТУВАННЯ: обсмажити дрібно
нарізані цибулю та гриби в сковороді з олією. Посолити й поперчити. Нарізати кубиками картоплю, викласти одним шаром
у горщик. Викласти моркву, а після цього цибульно-грибний шар. Додати нарізані перець і селеру. Покласти по 2 ст. л. томатної пасти і по чашці води в кожен гор-

ПОТРІБНО: вівсяні висівки (4-5 ст. л.),
цукор (2 ст. л.), олія (2 ст. л.), будь-які фрукти або ягоди за смаком, ваніль, кориця.
ПРИГОТУВАННЯ: висівки змішати з
цукром, додати олію, перемішати. Нарізані фрукти або ягоди викласти у форму
для запікання або порційні форми, посипати вівсяною крихтою, злегка утрамбувати.
Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 С
духовці 10-20 хв. або до готовності.
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Продаю
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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
.

Як воно є насправді: у серіалах - пішов з
дому, переїхав в іншу країну, знайшов кохання й покликання своєї долі. У житті: пішов з
дому, зголоднів, повернувся назад.
  
- Коханий, ти ж мені віриш? Хіба не так?
- Звісно, люба.
- І ти знаєш, що я ніколи не обманюю.
- Ага.
- Уявляєш, сьогодні паркомат врізався в
мою машину.
  
- Дівчино, у вашій анкеті сказано, що ви
мрієте про шикарні дорогі автомобілі й багатих чоловіків, які подають вам пачки грошей.
- Так, це правда.
- Отже, ваша мрія збулася. Наш автосалон
шукає на роботу касирку.
  
- Щось ти схудла, подруго. Якісь проблеми?
- На роботі зарплату вчасно не платять,
працюю до пізнього вечора, керівникові не
вгодиш - вже нерви доїдає.
- То зміни роботу!
- Не можу, мені ще три кілограми залишилося скинути.

Відповіді
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Вітання

Вітаємо!

Щедрим видався лютий на радість у нашій родині. Приніс аж три іменинники
на своїх передвесняних крилах.
Отож, вітаємо: Івана Михайловича Трача із с. Ілавче Теребовлянського району
з 50-річчям, яке він зустріне 23 лютого!
Його сина Тараса, якому 28 лютого виповниться 25!
А 24 лютого 8 рочків завітає до онучки Івана Михайловича Мирослави Коляси!
Допоки сонце сяє з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І дням наступним від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Ваші мрії й працю повсякчас
Лиш визнання та успіхи вінчають!

Нехай весела буде доля,
Хай обминає Вас журба,
Щоб Ви завжди були здорові
На довгий вік, на многії літа!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Ісус ще більше сили посилає!
З повагою – брат Степан із сім’єю.

Вітаємо!

Вітаємо!

Доброго чоловіка і батька, щирого
сина, люблячого внука

Талановиту журналістку, щиру,
класну подругу

Олега Михайловича Сеньківа

Ларису Миргородську Осадчук

з Чорткова

з Тернополя

з Днем народження!

з Днем народження!

Хай квітнуть дні яскравим цвітом,
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку в серці щоб ніколи не було.
Хай щастя сонцем усміхається
І доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається
Й дорога стелиться добром!
Бажаємо здоров’я, сонця, літа,
Любові й щастя повен дім,
Душа хай буде ласкою зігріта
І соняхом квітує золотим!

ГОРОСКОП
З 21 по 27 лютого

ОВЕН
На вас очікує дуже прибутковий перiод, причому цей прибуток не тільки матиме матеріальний характер, а й принесе
багато нових знайомств.
ТЕЛЕЦЬ
Ви поставили собі за мету
жити забезпечено і вільно, тож
наполегливо торуєте собi шлях.
Якщо на цьому шляху й трапляються якiсь перепони, то ви з
легкiстю їх долаєте.
БЛИЗНЮКИ
Думки мають властивiсть
матерiалiзуватися,
тому
є шанс втiлити в життя
найзаповiтнiшу мрiю. Ваше
життя рiзко полiпшиться.
РАК
Саме до вас найчастіше звертатимуться за порадою, вам довірятимуть приймати найвідповідальніші рішення. Роботi ви
приділятимете мінімум часу, не

З любов’ю –
друзі.

Здоров’я тільки міцного,
Достатку, спокою, тепла людського.
Хай радість хати не минає,
Усе збувається, що серце забажає!
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Хай буде поруч удача щоденно,
І хай на душі завжди буде приємно!
Хай Матір Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!
З повагою і любов’ю – дружина Ольга,
сини Іван та Василь, мама і бабуся.

бажаючи в’язнути в рутині.
ЛЕВ
Свою енергію ви спрямуєте
на те, щоб змінити власне життя. Вдасться познайомитися з
людьми, які наблизять вас до
мрії. З близькими пануватиме
розуміння й підтримка.
ДІВА
Проблем iз грошима не
буде. Лише після неабияких витрат ви відчуєте, що «фінанси
співають романси», але це триватиме недовго.
ТЕРЕЗИ
Ви матимете непоганий дохід, примножуватимете свої
капітали, залучаючи в бiзнес
iнвесторiв. Грошi вміло вкладатимете у рiзнi справи.
СКОРПІОН
Ви стежите за своїм
здоров’ям, часті обстеження та відвідування лiкаря зведуть нанiвець навіть незначнi
захворювання. Тримайте свiй
органiзм у тонусi.
СТРІЛЕЦЬ
Доведеться
перенести

чимало випробувань. Негаразди, які випадуть на вашу
долю, часто виникатимуть
через нестриманiсть і непереборне бажання мати все і
відразу.
КОЗЕРІГ
Ваш характер, позбавлений необхідної гнучкості, не
завжди дозволяє підлаштовуватися під обставини. Подолати перешкоди зможуть лише ті,
хто не боїться приймати рішення самостійно.
ВОДОЛІЙ
Необхiдно навчитися проявляти відповідальність, адже
через це у вас виникає чимало проблем як у професійній
діяльності, так і в особистому
житті. З близькими людьми налагодяться стосунки.
РИБИ
Вас звинувачуватимуть у
нещирості та відсутності тепла щодо коханої людини. Попереду розчарування і нові, досить цікаві знайомства, які перейдуть у тривалі стосунки.

Подружжя шумчан виліпило
зі снігу незвичайний напис

Ч

и любите ви своє місто так, як люблять його
у Шумську? Мешканці райцентру вирішили
скористатися нагодою і, поки ще є сніг, зліпили
незвичну композицію.
тер зі снігу зайняло в
подружжя майже три
години. Першими витвір оцінили дітлахи,
які неподалік каталися на санках. Коли
все було готове, вони
вже йшли додому й
охоче сфотографувалися біля снігової назви міста.
Створення креативних
зимових
скульптур уже стало справжнім захопленням подружжя з
Шумська. Минулого
року Тетяна та Іван
зліпили двох смішШумчани створили назву них сніговиків. Навесні, розпорідного міста зі снігу. Холод- відають, вигадають щось інше.
ні літери зробили теплішими А поки ще є надворі трохи сніостанні дні зими й прикрасили гу, закликають усіх спробувати
місцеве урочище «Соснина».
себе в ролі скульпторів і ствоКреативну
композицію рити зі снігу все, що забажає
створили подружжя Тетяни душа.
та Івана Собчуків із Шумська.
Світлиною жінка поділилася на своїй сторінці у «Фейсбуку».
Фото зібрало чимало
поширень, вподобань
та схвальних відгуків.
- Рішення зліпити логотип прийшло
спонтанно, - розповіла «Нашому ДНЮ» Тетяна. - Просто з чоловіком вирішили прогулятися до соснини.
Гуляли, було сонячно,
почали грати сніжки.
Побачили, що гарно
ліпиться сніг, і чоловік запропонував зліпити щось оригінальне.
Майстрування лі-

