ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ!

СЛІДКУЙМО ЗА СЛОВОВЖИВАННЯМ!

Древні мислителі порівнювали слово з еліксиром життя, одна крапля якого може
повернути натхнення, навернути особистість до великого і величного, вказати
особистості чи й усьому народові на правильний шлях.
Недарма відомий сучасний
мовознавець І. Вихованець наголошує: «Кожен день дає
нам урок пізнання. І завжди і скрізь наш учитель – мова».
Слідкуймо за слововживанням!
Заходи щодо поліпшення, заходи до поліпшення, заходи для поліпшення, заходи поліпшення.
Значення загального відношення при слові заходи передають такі форми:
щодо + родовий відмінок;
до + родовий відмінок;
по + місцевий відмінок;
безприйменниковий родовий відмінок та форма для + родовий відмінок іменників.

Форми з прийменниками щодо, до належать до найуживаніших у сучасній українській літературній мові.
Запам’ятайте:
Прийменниково-відмінкова форма по + місцевий відмінок сприймається як стилістична помилка.
Їжте на здоров’я! Куштуйте на здоров’я!
Як зрозуміти вираз «Куштуйте на здоров’я!», який часто
трапляється і в усній мові, і в мові преси?
Дієслово куштувати, коли його вживають стосовно їжі,
означає «з’їдати або випивати трохи чогось для проби».
Отже, наведений вище вираз означає, що когось запрошують лише зняти пробу з якоїсь страви, але ніяк не
з’їсти її.
Щоб запросити спожити страву, в українській літературній мові усталився вираз: «Їжте на здоров’я!»
Оплатити проїзд. Платити за проїзд.
У транспорті останнім часом чуємо: «Оплатіть за проїзд!»
Та чи правильно це?

ВАНТАЖІВКА ДОБРА І ЛЮБОВІ

«Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом»
Ліна Костенко.

ПОРАДИ, КУЛЬТУРА

та Лісоводську загальноосвітні
школи І-ІІІ ступенів, Ізяславську,
Япмільську та Солобковецьку спеціальні школи-інтернати.
Окрім матеріальної допомоги
благодійники дбають про фізичне виховання дітей. Так, випускник Кам’янець-Подільської ЗОШінтернату №2 Володя ШЕВЦОВ, що
достойно представляє наше місто
в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з боксу, цього
літа вступив до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
отримав підтримку та допомогу
від Аліни ШАТЕРНІКОВОЇ і тепер
ним безпосередньо буде опікуватися Хмельницька обласна феде-

На жаль, сувора статистика щоразу звітує про малозабезпечені
родини, кількість яких не зменшується. Але ж діти цих родин заслуговують на повноцінну освіту.
Спеціалізовані заклади докладають для цього максимум зусиль, не
оминають таких діток і благодійники. Минулого року ми писали про
благодійний фонд «МіСт» ім. Михайла САВЕНКА, який опікується
Кам’янець-Подільською школоюінтернатом №2, а також допомагає
ДНЗ №17 «Світлячок», Лісоводській
загальноосвітній школі, іншим обласним інтернатним закладам.
Ще напередодні минулого 1 вересня засновник фонду подарував
школі-інтернату №2 сучасні телевізори, пральну машину-автомат,
праски, паркові лавки, а згодом
за ескізами, розробленими спеціально для інтернату, фондом було
виготовлено та подаровано дітям
до Дня Святого Миколая першу
партію сучасних двохярусних ліжок для 64 вихованців школи та
5 шведських стінок до спортзали,
а вже навесні ще 20 діток спали у
новеньких та зручних ліжечках і
згадували візит до школи сім’ї Ігоря КОЗЄЄВА та відомої боксерки
Аліни ШАТЕРНІКОВОЇ .
І ось, чергова вантажівка допомоги від фонду знову завітала до
Кам’янця. Вона привезла ще ліжка
для 44 діток школи-інтернату №2, 5
спортивних стінок та тенісний стіл
з аксессуарами для Оринінської
школи-інтернату, спеціальні металеві вішалки до спортивної роздягальні для учнів НВК з центром
реабілітації слабозорих, ліжка та
меблі для вихованців Солобковецької та Ямпільської спеціальних шкіл-інтернатів, кабінет військової підготовки на 32 учні і два
тенісні столи з аксесуарами для
Лісоводської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів.
А тиждень тому, 8 серпня, у заклад
завітали й самі доброчинці: засновник фонду Дмитро САВЕНКО,
президент фонду Сергій ІСАЄНКО,

DІЛОВЕ МІСТО

дворазова чемпіонка
світу з професійного
боксу, віце-президент
ліги професійного боксу України Аліна ШАТЕРНІКОВА з чоловіком
Ігорем КОЗЄЄВИМ та
сином Сергієм. Вони
мали змогу особисто
порадіти, що їхні подарунки знайшли своє
місце у нових гарних,
по-сучасному оздоблених затишних кімнатах
спального корпусу, а
невдовзі так же щиро
радітимуть вихованці школи, адже
тепер кожен спатиме на новому
ліжечку!
Дизайн ліжечок особливий, він не
лише візуально, але й фізично значно збільшує простір у кімнатах,
а яскравий життєрадісний колір
дарує дітям гарний настрій. Керівництво інтернату, в свою чергу,
зробило сучасний ремонт, оновило інтер’єр та підготувало спальні
до нового навчального року.
Також по за увагою гостей не залишилось і оновлення, яке відбулось в навчальному корпусі школи. Нагадаємо, що працівниками
інтернату та науковцями міста
було доведено факт перебування
в цьому закладі всесвітньовідомого письменника Михайла Булгакова, і з нагоди відкриття меморіальної дошки на фасаді школи силами
самих працівників та за допомогою меценатів було здійснено надзвичайне перетворення кабінету
світової літератури у кімнату-музей Булгакова.
На сьогодні також заплановано встановити в інтернаті 16
дерев’яних вікон із склопакетами,
які благодійний фонд «МіСт» подарував для приміщень майстерні.
Зі свого боку директор школиінтернату Олена КОЗЛОВА подякувала благодійникам та вручила
подарунки, що нагадуватимуть їм
про місто.
Також гості відвідали Оринінську

Процвітай, українська мово,
Заохочуй красою нас!
Що багатший твій слів запас,
Легше вибрати влучне слово.

Д.Білоус

Дієслово оплачувати у значенні «вносити плату за
щось» синонімічне зі словом платити.
Названі слова різняться керованими формами іменників, які не слід плутати. Тому дієслово оплатити керує
безприйменниковим знахідним відмінком. А при дієслові платити звичайно вживається прийменниково-відмінкова форма за + знахідний відмінок.
Порівняймо:
Комбінат комунальних підприємств, який мав оплачувати рахунок, запротестував проти надмірних розцінок (З
газети).
Біля собору цього дня знову з’явилися ті, що їм за висоту
не платять (О.Гончар).
Отже, слід говорити:
оплачувати проїзд
але:
платити за проїзд.
За Б.Антоненко-Давидовичем

Рубрику веде заслужений працівник освіти
Алла Лупійчук

МАКСИМ ГАЛКІН ПРИЇДЕ ДО
КАМ’ЯНЦЯ НА ЗЙОМКИ СЕРІАЛУ

Кам’янецькі мури вкотре стануть декорацією для зйомок кінострічки. Цього разу йдеться про серіал «Усе можуть королі»
з Максимом ГАЛКІНИМ в головній ролі. Вихід 12-ти серійного
фільму планується у 2014 році.
За сценарієм серіал дуже нагадує фільм «Іван Васильович
змінює професію»: герцог Каннінгем з середньовічної Англії
помінявся місцями з типовим офісним службовцем Михайлом
Ніколаєвим, який схожий на нього, як дві краплі води. І тепер
герцог надривається в сучасній Москві, а клерк насолоджується життям титулованої особи, потрапивши в Середньовіччя.
В інтерв’ю телеканалу ICTV знімальна група повідомила,
що зйомки в Україні триватимуть два місяці: «У Кам’янціПодільському ми орендуємо комплекс, де є і замок, і фортеця, а
в Хотині збудуємо декорацію великого середньовічного двору».
Як повідомили нам у музеї, зйомки серіалу жодним чином не
вплинуть на розклад роботи фортеці. Хто знає, можливо, саме
зйомки нового серіалу стануть тією чарівною паличкою, яка
допоможе пришвидшити реставрацію зруйнованої вежі Старої фортеці.

ВІДЗНАЧИЛИ БУДІВЕЛЬНИКІВ
МІСТА

рація боксу, а ми маємо надію, що
Володя ще обов’язково прославить своє рідне місто і стане таким
же відомим, як Аліна.
Крім адресної допомоги Володі,
Аліна ШАТЕРНІКОВА разом із своїм чоловіком Ігорем КОЗЄЄВИМ
планує допомогти придбати обладнання для занять боксом та організувати безкоштовні спортивні
заняття для вихованців Кам’янецьПодільської та Оринінської шкілінтернатів.
А дорогою до Кам’янця засновник фонду Дмитро САВЕНКО,
президент фонду Сергій ІСАЄНКО
та Аліна ШАТЕРНІКОВА з чоловіком Ігорем КОЗЄЄВИМ і сином
Сергієм завітали в м. Ярмолинці
до хлопчика Сашка, що хворіє на
ДЦП, і подарувала йому спеціальне крісло-коляску «Рейсер». Мама
Сашка звернулась із проханням до
Президента фонду Сергія ІСАЄНКА, і першою на допомогу відгукнулась саме сім’я Ігоря КОЗЄЄВА
та Аліни ШАТЕРНІКОВОЇ.
Благодійний фонд «МіСт імені
Михайла Савенка», що був заснований лише у листопаді 2012 року,
але вже дуже плідно працює на
Хмельниччині, і хочеться, щоб вантажівки добра і любові й надалі
прибували як до нашого міста, так і
до дітей всієї Хмельниччини (сайт
фонду bf-mist.org.ua).
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Світлана Мельник

Сучасне життя Кам’янця-Подільського важко уявити без функціонування будівельної галузі. Щороку на території міста
з’являються нові будівлі, призначені для комфортного проживання та відпочинку мешканців. Завдяки професійності, старанності та відповідальності будівельників, місто стає більш
привабливим, поєднуючи в собі як і давню сторінку історії, так
і сучасність.
8 серпня – напередодні Дня будівельника – у сесійній залі міської ради відбулися святкові урочистості. Із вітальним словом
від імені міського голови Михайла СІМАШКЕВИЧА до присутніх
звернувся його перший заступник Григорій ГОРШУНОВ:
«Ви виконуєте неоціненну роботу й маєте золоті руки, яких не
шкодуєте, а створюєте нові споруди для міста, задля спільного добробуту жителів Кам’янця-Подільского. Поважайте свою
та працю своїх попередників, думайте про майбутні покоління.
Бажаю вам здоров’я, достатку, добробуту та процвітання».
Згідно з розпорядженням міського голови Михайла СІМАШКЕВИЧА найкращим працівникам галузі вручили грамоти та оголосили подяки виконавчого комітету міської ради за активну
участь у розвитку та розбудові міста Кам’янця-Подільського та
з нагоди професійного свята Дня будівельника.
Також виконавчий комітет міської ради оголосив подяки працівникам КП «Міськтепловоденергія» за високу професійну
майстерність, старання та ініціативу, проявлені під час виконання робіт на будівництві котельні на вул. Вокзальній, 77.
Від імені народного депутата України Володимира МЕЛЬНИЧЕНКА присутніх привітала Ірина КАМІНСЬКА. Вона висловила
слова подяки працівникам будівельної галузі за їхню складну й
водночас надзвичайно важливу роботу та вручила подяки за
активну участь у розвитку та розбудові міста й з нагоди їхнього
професійного свята.
Також слово мав директор Департаменту містобудування та архітектури Ігор ПИРІЖОК. Окрім висловлених побажань, Ігор Володимирович продемонстрував присутнім об’єкти, збудовані в
Кам’янці-Подільському за перше півріччя 2013 року.
Завершились урочистості святковим концертом.
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