
25 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 1-2, вдень 
12-13 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.07, захід - 18.39.

26 березня - хмарно з про-
ясненням, місцями невели-
кий дощ, температура повітря 
вночі 4-5, вдень 14-15 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.05, за-
хід - 18.40.

27 березня - хмарно з про-
ясненням, увечері можливий 
дощ, температура повітря вно-
чі 5-8, вдень 12-13 градусів те-

пла. Схід сонця - 6.03, захід - 
18.42.

28 березня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 6-8, 
вдень 12-14 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.01, захід - 18.44.

29 березня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 2-4, 
вдень 5-8 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.59, захід - 18.45. 

30 березня - хмарно, у дру-
гій половині дня можливий не-
великий дощ, температура по-
вітря вночі 0-2, вдень 7-9 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.57, 
захід - 18.47.

31 березня - хмарно з прояс-
ненням, можливий невеликий 
дощ, температура повітря вночі 
3-4, вдень 7-11 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.54, захід - 18.48.

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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Розпочнеться хода літургі-
єю в Архикатедральному собо-
рі о 16.00. Хресна дорога прохо-
дитиме вулицями Сагайдачного, 
Патріарха Йосифа Сліпого, Русь-
кою, бульваром Шевченка, далі 
– Театральний майдан, вулиці 
Грушевського і Листопадова.

У сценарії передбачені поста-
ті Надії Савченко, бійців, волон-
терів. На Театральному майдані 
виставлять фотографії Небесної 
cотні й тих тернополян, які заги-
нули на Сході.

Очолить ходу митрополит 
Тернопільсько-Зборівський Ва-
силій Семенюк. Приєднатися до 
символічного заходу запрошу-
ють усіх містян, незалежно від 
віросповідання.

Народний синоптик
26 березня - перенесен-

ня мощів святителя Ники-
фора, патріарха Константи-
нопольського. Варто слід-
кувати за перелітними пта-
хами: якщо першими прилі-
тали жайворонки - бути те-
плу, а якщо зяблик - буде 
холодна погода. 30 берез-
ня - Олексія, у народі - Олек-
сія Теплого. Якщо на Олек-
сія тепло, то й весна буде те-
плою, якщо холодно - весна 
запізниться. Кажуть: «Олек-
сій, чоловік Божий, зиму на-
нівець зводить». 31 берез-
ня - Кирила. Якщо до цьо-
го часу прилітало багато ле-
бедів - весна теплою буде. З 
цього дня розпочинаються 
ранні грози.

МАГНІТНІ БУРІ В БЕРЕЗНІ
Перший місяць весни достатньо неспокійний у плані магнітних бур. Зокрема, магнітні 

бурі очікують 27 і 30 березня, 

Цими вихідними Україна 
перейде на літній час

У неділю українці спатимуть на одну годину менше – краї-
на перейде на літній час.

Як відомо, двічі на рік у більш ніж 100 країнах світу стріл-
ки годинників переводять на годину: в останню неділю бе-
резня – на годину вперед, а в останню неділю жовтня – на го-
дину назад. 

В Україні у 2015 році перехід на літній час припадає у ніч з 
суботи, 28 березня, на неділю, 29 березня.

Вважається, що така практика дає економію електроенер-
гії, а також “викроює” зайву годину для відпочинку у світлий 
час доби. 

Погода 
в Тернополі 
й області

У Тернополі 
пройде хресна 

дорога 
29 березня,  

у неділю, сотні лю-
дей молитимуться 
за мир і цілісність 

України

тернополяни навіть 
у візку допомагають 
армії

Волонтери з необмеженими 
можливостями: Привокзальна площа. 

Бути чи не бути?

А вже весна 
в Тернопіль завітала

Своя 
у чужому домі
Життєві  історії  
у  «Сімейному  гніздечку» 10-11  стор.

На  фото  Івана  ПШОНЯКА:  студентки  ІV  курсу  
хорового  відділення  Тернопільського  музичного  
училища  ім.  Соломії  Крушельницької  
Христина  Болещук  та  Юлія  Коваленко
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За результатами відчувається, 
що замовниками опитування 
були саме Петро Порошенко 

та його команда. На чому 
базуються мої висновки? 

По-перше, прошу подивитися, як у 
рейтингу опустили А.Яценюка. Знаємо, 
що президент і прем’єр ведуть між со-
бою запеклу боротьбу. І хоча вони, вра-
хувавши досвід протистояння Ющенка-
Тимошенко, роблять це більш приховано 
і часто чужими руками, але їхня боротьба 
відома. 

Визнаю, що А. Яценюк на посаді 
прем’єр-міністра нині не справляється з 
покладеними на нього обов’язками, однак 
переконаний, що його електорат ще не 
настільки розчарувався, і в падіння рей-
тингу з 22% (такий результат був у пар-
тії Яценюка “Народний фронт” на виборах 
до Верховної Ради торік у жовтні) до 1,7% 
не вірю. Тим паче, не міг далеко від Яце-
нюка втекти і президент зі своїми Гелете-
ями, які “створили” Іловайськ, Півторака-
ми — “творцями” Дебальцевого, Гонтарє-
вими, які спричинились до обвалів гривні 
та, як наслідок, до різкого підвищення цін 
на ліки, нафту та газ, а також всі споживчі 
товари та комунальні послуги, тобто до-

веденню до критичної бідності українців. 
Додам до цього цілковиту бездіяльність 
президента в боротьбі з корупцією, хоча 
знищення корупції — прямий обов’язок 
президента, адже Генпрокурора і голову 
СБУ він призначає особисто. Між тим, як 
видно з таблиці, рейтинг президента по-
рівняно з жовтневими виборами не над-
то опустився. Таким чином маємо чергову 
порцію брехні. 

По-друге, звертаю увагу на те, що рей-
тинг Анатолія Гриценка  — 4,2%. Компа-
нія Research & Branding Group проводила 
опитування і щодо політичних партій, і за 
його результатами партії “Громадянська 
позиція” взагалі немає в списку! Чому? 
Може, партія не набрала й 1%? Ні, набрала 
майже 5% по всій Україні. Пеереконаний, 
що за вказівкою Петра Порошенка або 
його людей свідомо не зазначили резуль-
тат “Громадянської позиції”. Намагають-
ся нас, як нелояльних, “витерти”, а отже, 
ТОЧНО бояться Гриценка і його команди! 

Звідки я знаю результати цього опиту-
вання? Минулої суботи, 14 березня, в Ки-
єві відбулося засідання політичної ради 
нашої партії, і під час цього зібрання ко-
лишньому нардепу від “Громадянської по-
зиції” надіслали смс-повідомлення з ре-

зультатами опитування, які він нам зачи-
тав. Опитування проводила соціологіч-
на служба “Соціс” і за ним рейтинг нашої 
партії — 4.9%. В той же час опитування 
Research & Branding Group, керівник якої 
вірою і правдою служив Януковичу, а те-
пер — Порошенку, показує результат Гри-
ценка понад 4%, а його партії навіть немає 
у списку. Хіба можуть результати одного і 
того ж опитування так кардинально від-
різнятися? 

Президентська команда продовжує 
свою практику зомбування виборців. Це 
вдалося під час президентських виборів 
навесні минулого року, а сумні результа-
ти президентського правління ми бачимо. 
Неможливо нічого збудувати на неправ-
ді. Не знає президент, що БРЕХНЕЮ СВІТ 
ПРОЙДЕШ, АЛЕ НАЗАД НЕ ВЕРНЕШСЯ! Не 
знає і його команда цієї народної мудрос-
ті, проте ми точно знаємо, що наша влада 
веде свою політику на брехні і популізмі, 
а тому їй мало хто вірить! Так, на жаль, є. 
Але ми маємо все зробити, щоб довго так 
не було!

Петро ЛАНДЯК, 
голова ТОО партії 

“Громадянська позиція”.

Нещодавно компанія Research & Branding Group представи-
ла результати опитування, проведеного в Україні  6 - 16 берез-
ня. За його результатами (див. табл.), якби президентські ви-
бори вирішили провести в березні ц.р., то лідером був би Пе-
тро Порошенко - 19,2%, до чільної трійки також увійшли б 
Ю.Тимошенко та О. Ляшко.

«Це цинічно, я вважаю, коли 
країна у стані війни та еко-
номічної кризи, думати про 
рейтинги, а не державу. Не-
логічно, як мінімум, витрача-
ти гроші на підтасовані соці-
ологічні дослідження. Кра-
ще б замовники рейтингу 
допомогли цими коштами 
престарілій людині, або вій-
ськовим на Сході, які потре-
бують підтримки», – обурю-
ється народний депутат Ро-
ман Заставний.

Власна думка

ПЕТРО ЛАНДЯК: 

“Президент не розуміє, 
що брехнею світ пройдеш, 
але назад не вернешся”

Євгенія Васильовича лю-
били та поважали і малі па-
цієнти, і їхні батьки. Його 
професіоналізм вселяв віру, 
що недуга обов’язково від-
ступить, а привітна посміш-
ка додавала любові до жит-
тя. Про таких кажуть: горів 
на роботі. Він не умів відмо-
вити, навіть якщо це було не 
його чергування чи робочий 
день давно закінчився.  

Євгеній Васильович був 
лікарем вищої категорії, об-
ласним дитячим  отоларин-
гологом, завідувачем отола-
рингологічного відділення  
Тернопільської обласної ди-
тячої лікарні. Його харизма, 
його оптимізм, уміння пра-
цювати надихали оточую-
чих також творити добро. На 
жаль, сам Євгеній Васильо-
вич так і не встиг втілити 
у реальність все задумане. 
Надто рано обірвалася його 
життєва дорога. 

Не віриться досі, що не-
має більше поруч хорошої 
надійної людини, щирого, ві-
рного друга. Немає не просто 
лікаря, а справжнього про-
фесіонала, за яким сумують 
його пацієнти.

Кажуть, час затягує рани. 
Події, радісні і сумні, зміню-
ють одна одну. Та пам’ять не 
дає забути. Бо хороших, чес-
них людей не так вже й бага-
то у цьому світі.

 Тиха молитва... Сум і біль. 
І ці щирі слова. Це все, що 
ми можемо подарувати тобі, 
друже. Вічна і світла пам’ять, 
дорогий Євгенію Васильови-
чу…

ДРУЗІ ПО РОБОТІ.

 
    

Пам’яті друга

 Євгеній
 Васильович

 Глух 
(27.03.1955 – 20.11. 2009)

27 березня йому ви-
повнилося б 60. Але, на-
певне, правду кажуть, 
що Всевишній забирає 
найкращих. Він був ліка-
рем від Бога, Людиною з 
великої літери від наро-
дження, гарним товари-
шем, турботливим бать-
ком і чоловіком.   
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Старі пальта на устілки 
– Тут все було заставлене старими 

пальтами, нам їх принесли тернопіль-
ські волонтери, які займаються збором 
речей. Ми з них пошили близько трьох 
сотень устілок, – учасниця організацїі, 
Мирослава Дубчак, показує невелику 
кімнату, де збираються “Сильні духом”. 

Жінка працювала швачкою, а захво-
рівши, залишилася без роботи. Під її 
керівництвом інші активісти організа-
ції вчилися робити лекала, вирізали й 
шили зі старого сукна устілки. Робили 
це без машинок, одними руками. 

Велике бажання допомогти спону-
кало людей з особливими потребами 
до активних дій. Вони не мають багато 
коштів і сил, проте мають щирі серця і 
добрі наміри. 

– Усі люди в наш час, хто грішми, хто 
продуктами, підтримують військових. 
Хто ж, крім нас, допоможе нашим хлоп-
цям? – розповідають вони.

Згодом волонтери принесли учас-
никам організації тканину, з якої ті по-
шили простирадла. На Схід відправили 
вже близько тридцяти таких прости-
радл. 

До жіночої роботи швидко призви-
чаїлися і чоловіки. Таким подвижни-
цтвом вони зацікавили своїх рідних і 
друзів, багато хто продовжував потріб-
ну справу вдома. Кажуть: нехай ця до-
помога невелика, але хоч трохи зігріє 

солдатів на передовій.
– У важкий час, що нині є в кра-

їні, всі наші думки звернені на те, 
аби на рідній землі був мир, – додає 
Мирослава Дубчак. – Коли ми поча-
ли розкроювати пальта, то в одній з 
кишень знайшли записку. Там були 
слова: “Синочку, будь здоровий”, а ще 
рецепт для лікування застуди. Кожен 
допомагає тим, чим може. Ми теж про-
сто хочемо внести свою частку.
Сильні духом 

Громадська організація “Сильні ду-
хом” об’єднує близько тридцяти терно-
полян. Серед них є хворі на ДЦП, роз-
сіяний склероз, із захворюваннями су-
глобів і кінцівок. Є люди у візках, а та-
кож ті, які після важкої і тривалої неду-
ги потребують підтримки.

Щоп’ятниці о третій годині вони 
збираються в невеликому приміщен-
ні на вулиці 15 Квітня, 3. Займаються з 
реабілітологами, та найголовніше для 
них – спілкування й можливість вибра-
тися з чотирьох стін, каже голова і за-
сновниця організації Надія Мойсеюк. 

– Я сама інвалід, лікар за професією, 
і знаю, що проблем через недуги виста-
чає на кожному кроці, – розповідає жін-
ка. – Я захворіла в 1985 році, на першо-
му курсі інституту. Отримала диплом 
із відзнакою, а працювати вже не змо-
гла. Я сама себе налаштовувала, що все 

буде добре. Не можна було народжува-
ти – я народила. Відмовляли від заміж-
жя – я одружилася. І хоч життя з чолові-
ком не склалося, у мене є хороша донь-
ка, а тепер уже й зять, підростає внуч-
ка. Через хворобу я не можу ходити, але 
можу бути корисною. 

Уже п’ять років організація допо-
магає людям справитися зі своєю не-
дугою. Міська влада виділила для них 
приміщення, а от уже коштів на ремонт 
не вистачило. Учасники об’єднання – 
хто на візку, хто з милицями – взяли-
ся облаштовувати це приміщення са-
мотужки.

– Тут роками не робили ремонту, кім-
нати були в жахливому стані, – розпові-
дає Надія Мойсеюк. – Ми взялися своїми 
силами, поміняли кілька вікон, постели-
ли лінолеум, для візочників розширили 
двері. Потрібно ще плитку поставити. 
Зараз доробляємо, що можемо. Приєм-
но всім збиратися тут. Веселіше, як вдо-
ма наодинці з проблемами.

Це не є якоюсь таємницею чи від-
криттям, каже пані Надія, що в радян-
ські часи, коли проектували та будува-
ли міські споруди, інвалідів вважали за 

краще не помічати, робили вигляд, що 
їх просто немає. Сьогодні ситуація не 
набагато краща. Багатьом складно на-
віть добратися до приміщення, де вони 
збираються. 

Ще одна проблема, яка з кожним 
днем загострюється, – ціни на ліки. Але 
ці мужні тернополяни показують сво-
їм прикладом, що навіть у найскладні-
ших ситуаціях є тоненька ниточка, за 
яку треба хапатися і рухатися далі. Сол-
датам на передовій, кажуть вони, зараз 
ще важче. 
Маскувальні 
сітки і пасочки 

В організації хочуть і далі допома-
гати військовим: плести маскувальні 
сітки й шити інші необхідні речі. Єди-
не, про що просять люди з особливими 
потребами, щоб тернополяни, у яких є 
така можливість, надавали їм матеріа-
ли. Обрізки та дрібні шматочки вже не 
потрібні у побуті, а тут вони зможуть 
слугувати добрій справі.

А ще до великодніх свят орга-
нізація проводить благодійну ак-
цію, аби підтримати людей з ва-
дами здоров’я. Якщо є підприємці, 
меценати, які можуть допомог-
ти скласти пасхальний кошик 
для малозабезпечених інвалідів, 
то можуть звертатися за теле-
фонами 0983379395, 0687604636, 
а також у Тернополі на номер 
(код 0352) 536817.

Антоніна БРИК.

«Вчора, 19 березня, ко-
мітет Верховної Ради з пи-

тань державного будівни-
цтва, регіональної політики 
та місцевого самоврядуван-
ня прийняв рішення щодо на-
дання двом  містам Терно-
пільської області, Бережа-
нам і Кременцю, статусу об-

ласного значення. Найближ-
чим часом за це буду голосу-
вати нардепи ВР», - пояснює 
Тарас Юрик.

Такий крок є дуже важ-
ливим для соціально-
економічної складової регі-

ону. Відтепер до цих міст 
можна буде прив’язувати 
розвиток освітніх навчаль-
них закладів, мережі охоро-
ни здоров’я, і покращення за-
кладів культурного та ту-
ристичного спрямування. 

«Фактично, статус міс-
та обласного значення до-
зволяє перейти в діало-
зі, особливо з центральною 
владою, на рівень, як міні-
мум, вище. Окрім бюджет-
них грошей, статус міста 
обласного значення дозво-
лить залучити і певні ін-
вестиції.  Якщо ми говоримо 
про європейський вибір, то 
ми говоримо про спрощення 
бюрократичної складової, 
якраз співвідношення місце-
вого самоврядування з вищи-
ми ланками нашого держав-
ного управління», - підкрес-
лює нардеп.

Бережанам і Кременцю  
нададуть статус  
міст обласного  

значення. Про це повідомляє  
народний депутат України  

від фракції «БЛОК ПЕТРА 
 ПОРОШЕНКА» Тарас ЮРИК.

На Тернопільщині з’явились 
ще два міста обласного значення

тернополяни навіть у візку 
допомагають армії

Волонтери з необмеженими можливостями:

У Тернополі люди, які самі потребують під-
тримки, знайшли можливість допомага-
ти українським військовим. Учасники гро-
мадської організації інвалідів “Сильні ду-
хом” пошили для хлопців на Сході устілки 
та простирадла. У їхній ситуації – це по-
справжньому героїчний вчинок, хоча самі 
вони так не вважають.
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4 березня цього року на 
засіданні правління Терно-
пільської обласної органі-
зації Національної спілки 
архітекторів України (ТО-
ОНСАУ) розглядалося звер-
нення голови правління 
ТООНСАУ О. Головчака від 
23.02 2015 р. №4 до Терно-
пільського міського голо-
ви С. Надала про недопус-
тимість забудови об’єктами 
комерційного призначення 
привокзального майдану  
м. Тернополя.

 За результатами розгляду 
усі без винятку члени правлін-
ня категорично засудили факт 
відведення земельної ділянки 
на привокзальному майдані  
м. Тернополя для комерційних 
об’єктів, яке було виконане з 
грубим порушенням чинних 
державних будівельних норм і 
законодавства України.

Позицію ТООНСАУ дове-
дено для відома Тернопіль-
ському міському голові, а та-
кож управлінню містобуду-
вання, архітектури та када-
стру Тернопільської міської 
ради при розгляді цього пи-
тання на засіданні містобуді-
вельної ради.

Будівництво на привок-
зальному майдані ще одного 
додаткового торгового 
комплексу, який, за за-
мовленням “Тернопіль - 
Околиця”, запроектова-
но Івано- Франківською 
проектною організаці-
єю “Студія архітектури” 
(архітектор Ігнатюк На-
зар Олександрович) на 
земельній ділянці, яка 
учергове була нада-
на міською радою без 
проведення земельно-
го аукціону. Також, не-
зважаючи на надзвичай-
но відповідальне, з точ-
ки зору містобудування, 
місце, можна думати, шо 
міська влада зумисно не 
замовила розроблення 
Детального плану те-
риторії, який пройшов 
би громадське обгово-
рення і врахував би дум-
ку громади міста.

Як підставу для роз-
міщення такого об’єкту 
на привокзальному май-
дані, було «розроблено» 
Львівськими проекту-
вальниками “Ярко і К” 
(архітектор Я.Чурилик), 
так зване, Історико - міс-

тобудівне (чомусь замість 
історико-архітектурне) об-
грунтування, затвердже-
не директором департамен-
ту культури, релігій та наці-
ональностей Тернопільської 
облдержадміністрації п. Шер-
геєм Г. П., і яке по своїй суті 
не має жодного стосунку до 
містобудування.

Незважаючи на очевид-
ні порушення Державних бу-
дівельних норм, начальни-
ком управління містобуду-
вання, архітектури та када-
стру Тернопільської міської 
ради п. Бесагою В. Й. було ви-
дано містобудівні умови і об-
меження. І оце все пройшло, 
так звану, Державну експер-
тизу та одержало дозвіл слав-
нозвісної інспекції Держарх-
будконтролю на виконання 
будівельних робіт.

З огляду на грубі пору-
шення державних будівель-
них норм і чинного законо-
давства України, Тернопіль-
ська обласна організація На-
ціональної спілки архітекто-
рів України та громадськість 

міста категорично заперечу-
ють будівництво торгового 
комплексу на привокзально-
му майдані і звертаються до 
міської ради, правоохоронних 
органів, усіх контролюючих 
служб і організацій вжити не-
відкладних заходів щодо не-
гайного припинення цього 
будівництва.

Крім того, можна сказати, 
що жодна попередня міська 
влада не дозволяла собі тако-
го, що дозволяє собі теперіш-
ня. Через невігластво і відсут-
ність поваги до міста та еле-
ментарного розуміння про-
блем, норм і вимог щодо міс-
тобудування нею здійснюєть-
ся бездумне руйнування осно-
вних об’ємно-планувальних 
композицій міста, за остан-
ні роки з розміщенням май-
же кожного чергового об’єкта 
будівництва погіршується ви-
гляд міських вулиць, фактич-
но місто перетворюється за-
мість сучасного європейсько-
го на провінційне занедбане 
містечко.

А хто буде відповідати?

Привокзальна площа. 
Бути чи 
не бути?

Новації у пенсійному 
забезпеченні українців

2 березня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», 
який змінює законодавчі норми, що регулюють ці питання, за трьома осно-
вними блоками.

Перший блок стосується виплати пенсій пенсіонерам, які працю-
ють на спеціальних  посадах, зокрема, державних службовців, проку-
рорів, суддів, народних депутатів, деяких інших категорій працівників. 

Внесені до 14 «пенсійних» законів зміни передбачають, що у період робо-
ти на зазначених посадах призначені пенсії не виплачуються до звільнення 
з роботи. При цьому не має значення вид пенсії та закон, згідно з яким вона 
призначена.

Водночас, пенсіонер має право вибору: продовжувати працювати на 
«спец посаді» та отримувати заробітну плату, чи звільнитись з посади і отри-
мувати пенсію. 

Зазначена норма не поширюється на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни 
ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців, учасників 
Антитерористичної операції. Всі вони на будь-якій роботі будуть отримува-
ти призначену пенсію у повному обсязі. 

Пенсіонери-науковці, які працюють на спецпосадах, зможуть одержува-
ти 85 відсотків належної їм пенсії, обчисленої за загальними правилами. 

Зміни набувають чинності з 1 квітня і є черговим кроком уніфікації пен-
сійного законодавства та запровадження єдиних принципів пенсійного за-
безпечення для всіх категорій громадян.

До 1 травня поточного року Уряд має подати на розгляд Верховної Ради 
України законопроект, який має остаточно усунути різні підходи у пенсійно-
му забезпеченні.

Другий блок стосується порядку виплати пенсій іншим категоріям 
працюючих пенсіонерів. Для них передбачено, що у період роботи виплачу-
ється 85 % призначеного розміру пенсії. 

Це стосується лише пенсіонерів, розмір пенсії яких перевищує 1,5 розмі-
ру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездат-
ність, – 1423,5 грн. 

Пенсії, призначені в розмірі менше 1423,50 грн., працюючим пенсіонерам 
виплачуються у повному обсязі. 

Після виплати 85%  від розміру вищих за цей показник пенсій, у будь-якому 
випадку працюючі пенсіонери мають отримувати не менше 1423,50 грн.

Працюючим пенсіонерам з числа інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ 
групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців та пенсіоне-
рів, пенсії яким призначені відповідно до Закону України “Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пен-
сія виплачується у повному обсязі незалежно від розміру.

У всіх випадках після звільнення з роботи, в тому числі зі спецпосад, ви-
плата пенсії поновлюється в повному обсязі.

Статус пенсіонера – працюючий чи непрацюючий і, відповідно, розмір 
пенсії до виплати органи Пенсійного фонду України визначать за матеріа-
лами пенсійних справ та даними системи персоніфікованого обліку. Надава-
ти органам Пенсійного фонду окремо документи необхідно лише тим пенсі-
онерам, хто своєчасно не виконав передбаченого законом зобов’язання про-
тягом десяти днів поінформувати  органи Фонду про працевлаштування/
звільнення з роботи.

Якщо документи про звільнення з роботи буде надано після 1 квітня, то 
виплата пенсії буде проведена в повному обсязі за весь період, коли пенсіо-
нер вже не працював.

Якщо документів про працевлаштування, в тому числі на спецпосаду, 
пенсіонер не надасть, факт роботи все одно обов’язково буде встановлено 
пізніше за даними системи персоніфікованого обліку. У цьому випадку пенсі-
онер має повернути надміру виплачену суму пенсії.

 Третій блок стосується зміни умов призначення пенсій на пільго-
вих умовах та за вислугу років.

По-перше, з 01.04.2015 поетапно змінюється вік жінок, необхідний для 
призначення пенсій на пільгових умовах.

З 45 років до 50 років - - жінки, які народилися після 01.04.1970р. за спис-
ком № 1 (перелік особливо шкідливих та особливо важких професій та робіт 
затверджено Кабінетом Міністрів України )

З 50 років до 55 років - жінки, які народилися після 01.04.1965р. за спис-
ком № 2 (перелік шкідливих та важких професій та робіт затверджено Кабі-
нетом Міністрів України); трактористи-машиністи; доярки, свинарки; зайня-
ті на вирощуванні тютюну; робітниці текстильного виробництва; водії місь-
кого пасажирського електротранспорту.

Цей процес відбуватиметься поступово протягом 10 років – кожного 
року на 6 місяців. 

Зазначена зміна продиктована необхідністю узгодити пільговий пенсій-
ний вік жінок із загальним пенсійним віком для жінок, який поетапно зміню-
ється, починаючи  з 1 жовтня 2011 року. 

Також поетапно на 6 місяців за рік змінюється загальний стаж роботи 
для призначення пенсій на пільгових умовах. При цьому необхідна трива-
лість пільгового стажу залишається без змін. 

По-друге, на 5 років поетапно протягом 10 років на 6 місяців за рік змі-
нюється тривалість загального стажу роботи, необхідного для призначен-
ня пенсії за вислугу років, а для окремих категорій працівників – необхід-
ної вислуги років. Це стосується, зокрема, робітників локомотивних бригад, 
працівників на польових геологорозвідувальних роботах, робітників на лі-
созаготівлях і лісосплаві, плавскладу флоту, працівників освіти та охорони 
здоров’я, артистів та ін. 

При цьому, умови призначення пенсій за вислугу років в частині трива-
лості раніше набутого спеціального стажу залишаються незмінним. 

Наприклад: вчитель, лікар, які на 1 квітня 2015 року відпрацювали по 25 
років, зможуть у будь-який час після звільнення з роботи скористатись своїм 
правом на призначення пенсії за вислугу років. 

Наталія КАЛАШНИК, 
начальник юридичного відділу

Управління Пенсійного фонду України в Тернополі.
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Вшануймо Героя!
До Тернопільського міського голови Сергія 

Надала звернулися представники громадських 
організацій області з проханням розглянути 
питання про виготовлення та встановлення 
меморіальної дошки на приміщенні ЗОШ №12 
обласного центру, в якій навчався Герой Украї-
ни Тарас Слободян. 

Тарас Ігорович Слободян єдиний із меш-
канців Тернополя - учасників Революції гіднос-
ті Указом Президента України Петра Порошен-
ка від 21 листопада 2014 року удостоєний цієї 
найвищої відзнаки нашої держави посмертно.

Переконані, говориться у зверненні, що 
його подвиг, як і подвиг інших лицарів Небесної сотні  надихає і надиха-
тиме нові покоління громадян України на беззавітне і жертовне служін-
ня українському народові, готовність покласти на вівтар Батьківщини 
навіть найдорожче – власне життя. 

Герої не вмирають! Слава Україні! 
Звернення підписали:
голова облорганізації Української спілки ветеранів Афганістану С. Лі-

совий, голова облорганізації Національної спілки журналістів України  
М. Ротман, голова облорганізації ВГО «Спілка офіцерів України» О. Вара-
кута, голова облорганізації товариства «Меморіал» ім. В. Стуса Б. Хава-
рівський, голова «Правого сектора» Тернопільщини та ТОЗ ВО «Тризуб» 
 ім. С. Бандери В. Лабайчук, голова ради «Самооборона Тернопільщини»  
Ю. Моргун, голова ГО «Автомайдан Тернопіль» Д. Гайдуцький.

Україна… Золота, чарівна, 
мальовнича... Скільки ніжних 
поетичних слів придумали 

люди, щоб висловити свою гарячу 
любов місцю, де народились і 
живуть.

 Патріотизм,  відданість, обов’язок - ось 
такими принципами, напевне, керуються 
наші чоловіки, які знаходяться на Сході в 
зоні АТО. Гордість, любов, вдячність відчули 
ми, педагогічний колектив Котюжинської 
загальноосвітньої школи, коли до нас заві-
тали Михайло Хільчук та Андрій Панчук  – 
учасники бойових дій, які нещодавно повер-
нулися до рідних домівок з війни. Під час зу-
стрічі наші земляки розповіли про свої буд-
ні, відповіли на питання, які цікавили вчи-
телів, подарували  школі  прапор України 

з прізвищами і позивними військових, які 
знаходилися на 20-у  блокпосту біля Попас-
ної.                                                                   

Ми щиро дякуємо Михайлу Хільчуку та 
Андрію Панчуку за теплу зустріч.  Зичимо 
вам, дорогі земляки, ангела-охоронця, за-
хисту Матері Божої, віри, надії, любові. З не-
терпінням чекаємо зустрічі з нашими одно-
сельцями, які перебувають зараз на передо-
вій: Іваном Козирою, Іваном Глиняним. Міц-
ного здоров’я зичимо Олександру Плясу та 
Петрові Вітюку, які зараз перебувають на 
реабілітації.  Миру, добра і Божої благодаті 
усім!          

О. ТРАЧУК,
 заступник директора з 

навчально-виховної роботи.
Збаразький район.

Гордість, вдячність і любов

Світ став заручником 
однієї країни - Росії. 
Міжнародні інституції 

залежні від чуркіних. А 
цар Московії продовжує 
по-садистськи витончено 
й підступно плести 
павутину зла й тримати 
цілі держави на фінансово-
газово-компроматних 
гачках. Світ наче сходить з 
розуму. Адже всі розуміють 
абсурдність ситуації. Проте 
не наважуються завадити 
маленькому нахабному 
чоловічкові руйнувати долі 
країн і мільйонів людей. 

А Брюссель спав
Екс-міністри закордонних 

справ Швеції та Польщі Карл 
Більдт і Радослав Сікорський по-
переджали ЄС про наміри Путі-
на щодо України, проте Брюс-
сель спав. Про це Більдт заявив в 
інтерв’ю «Радіо Свобода». За його 
словами, найближчим часом Пу-
тін захоче перетворити окупова-
ні території в анклави - майже без 
людей, зате міцними у військово-
му плані. 

Захід надто довго обманював-
ся стосовно Росії, вважає прези-
дент Польщі Броніслав Коморов-
ський. Західний політикум споді-
вався, що РФ піде шляхом модер-
нізації. Не врахували, що Путін де-
сять років тому назвав розпад 
СРСР найбільшою геополітичною 
катастрофою століття. 

Імперська ностальгія і манія 
величі змусила новітнього фюре-
ра розпочати війни. Поки що з су-
сідами. Бо посол РФ Михайло Ва-

нін уже й Данії пригрозив ядерною 
атакою. Він заявив, що військові 
данські кораблі можуть стати мі-
шенню для російських ракет, якщо 
країна увійде в систему протира-
кетної оборони НАТО. Москва вба-
чає у цьому для себе загрозу. «Це, 
звичайно, ваше рішення. Я просто 
хотів би нагадати, що ви втратите 
гроші і безпеку», - пригрозив Ванін. 

Тим часом, Росія планує роз-
почати проти України кампанію 
«руська весна-2».  Сепаратист-
ський проект хочуть поширити 
на Харківську, Одеську, Запорізь-
ку, Херсонську і Миколаївську об-
ласті. «Головна ціль - дестабіліза-
ція ситуації в Україні та формуван-
ня «Новоросії» на Південному схо-
ді. Йдеться, очевидно, про теракти і 
соціальні бунти. Це має на меті ста-
ти прикриттям для «зелених чоло-
вічків», - сказав голова підкоміте-
ту комітету з питань нацбезпеки і 
оборони ВР Андрій Левус.

У свою чергу співкоординатор 
ГО «Права справа» Дмитро Снєги-
рьов зазначає, що наступ бойови-
ків на Донбасі найближчим часом 
ймовірний у трьох напрямках: Ли-
сичанськ, Станиця Луганська, Щас-
тя. І вже сформовані штурмові гру-
пи. Зокрема, Щастя цікаве бойови-
кам електростанцією. Лисичанськ 
- нафтопереробним заводом. Він 
їм потрібен для переробки так зва-
ної чеченської нафти. Можливий 
наступ і на Маріуполь: терорис-
там треба порт і промислову інф-
раструктуру. 

Експерт висловився критич-
но щодо «Мінська-2», оскільки Ро-
сія використала тимчасовий мир 

на свою користь. «Навіщо гра в ди-
пломатію, якщо вона не прино-
сить жодної користі? Після кожно-
го підписання так званих мирних 
угод Україна втрачає людські ре-
сурси і території... На дипломатич-
ній арені ми продемонстрували по-
вне безсилля. Не відбиваємось, не 
пропонуємо чіткої і зрозумілої по-
зиції», - констатував Снєгирьов. 

Щодо російських бойовиків, 
вони не відрізняються від терорис-
тів Ісламської держави. Тільки світ 
чомусь зациклився на других. Ро-
сійський тероризм - наче священа 
корова.    

А українців, схоже, очікує ще 
одне розчарування від Європи.  Ві-
зове.

Європа: так близько  
і так далеко…

Україна роками очікує без-
візового режиму з ЄС. Останнім 
бар’єром була відсутність біоме-
тричних паспортів. Із цим впора-
лись. Новим каменем спотикан-
ня стала війна. А ще, здається, ба-
нальне небажання відкрити євро-
пейські кордони для нашої держа-
ви. Хоча, під час Майдану, тамтешні 
політики обіцяли і членство в ЄС, і 
безвізовий режим.    

Однак, Ризький саміт ЄС, ма-
буть, не подарує нічого. Не має на-
міру Євросоюз скасовувати візи і 
для Грузії, повідомило «Польське 
радіо» з посиланням на проект де-
кларації саміту Східного партнер-
ства, який відбудеться в травні. У 
документі нічого не сказано про 
укладання візової угоди ЄС з Украї-
ною та Грузією. І не йдеться про єв-

ропейську перспективу. Лише про 
європейськой вибір України, Грузії 
і Молдови. Конкретні дати реалі-
зації безвізового режиму також не 
називаються. У проекті зазначено, 
що прогрес залежить від проведе-
них реформ. 

У документ можуть внести по-
правки. «Готується звіт про вико-
нання Україною другої фази пла-
ну дій з лібералізації візового ре-
жиму, на підставі якого приймати-
муть рішення», - сказав прес-аташе 
представництва ЄС в Україні Давид 
Стулік. 

Наразі українці можуть подо-
рожувати без віз або отримати візу 
після прибуття чи оформити елек-
тронну візу, зокрема в країни, які 
західні туристи оминають деся-
тою дорогою. Бо вони небезпеч-
ні для мандрівників у зв’язку з на-
пруженою обстановкою або вій-
ськовими діями. Це: Сомалі, Афга-
ністан, Ірак, Конго, Пакистан, Сек-
тор Газа, Гаїті, Ємен, Судан, Сирія, 
Зімбабве, Кот Д’Івуар, Алжир, Ні-
герія, Ефіопія. Також можна відві-
дати досить екзотичні країни: Мі-
кронезію, Ніуе, Острови Кука, Піт-
керн, Сент-Вінсент і Гренадін, Бу-
тан, Джібуті, Кабо-Верде, Сан-Томе 
і Принсіпі, Сент-Кітс і Невіс, Сурі-
нам, Сент-Люсію. Цікаво, чи бага-
то наших туристів обсервували ці 
країни?      

А Європа… так близько і так да-
леко… 

Битва олігархів
В Україні ж - битва олігархів. Ба-

гатії не можуть насититися гріш-
ми, активами, амбіціями. Їм бай-
дуже, що в державі війна. Вони не 

розуміють, як люди виживають на 
тисячу гривень. Не мають поваги 
до загиблих, які боролися на Май-
дані з дерев’яними щитами і вми-
рали за нову Україну. Їх не болять 
жертви Іловайська, донецького ае-
ропорту, Дебальцевого. Вони, зда-
ється, втрачають інстинкт само-
збереження у боротьбі за владу і 
гроші. 

В олігархічні війни втягнутий 
і президент. Україна гуде про скан-
дал між Порошенком та олігархом 
Ігорем Коломойським. За повідо-
мленням ТСН, нардеп Андрій Де-
нисенко заявив, що «в хід пуще-
но реалізацію таємного протоко-
лу до Мінських угод, за яким По-
рошенко взяв зобов’язання перед 
Путіним». Документ, начебто «пе-
редбачає усунення Коломойського 
з політичної арени України і поса-
ди голови Дніпропетровської ОДА 
як ключової в плані забезпечення 
миру, стабільності на півдні та схо-
ді України; дискредитацію і роз-
зброєння, а, фактично, ліквідацію 
добровольчих батальйонів і добро-
вольчого руху та нейтралізацію 
«Правого сектора».

Боротьба олігархів - це війна 
на знищення держави. Тому вона 
не менш небезпечна за путінську 
агресію.  

Депутат Валерій Пацкан вва-
жає, що у боротьбі з олігархами 
Україна прогавила мінімум рік. «З 
ними необхідно було боротися од-
разу після Майдану… Кабмін має 
приймати державницькі рішення, 
а не рішення на користь того, чи ін-
шого олігарха. Повинні запрацюва-
ти державні органи, щоб зупинити 
олігархів, бо вони можуть розірва-
ти країну на шматки».

А тим часом російські медіа аж 
захлинаються від радості, що укра-
їнські олігархи жеруться між со-
бою. 

Ольга ЧОРНА. 

Олігархи можуть розірвати
 Україну на шматки

Журналістська спільнота Тернопільщи-
ни глибоко сумує з приводу передчасної 
смерті багаторічного члена НСЖУ та редак-
тора районної газети «Зборівська дзвіни-
ця»

Надії Ярославівни ПШЕНИЧНЯК 
та висловлює найщиріші співчуття рід-

ним і близьким покійної.
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Вже кілька місяців у Тернопо-
лі працювали дві агенції, які обі-
цяли за невеликі кошти допомо-
гу з пошуку роботи і житла. Від 
гастролерів зі Сходу та Півдня 
постраждало близько сотні тер-
нополян. Довіру людей підкупи-
ли вигідні умови та низькі ціни, 
які пропонували агенції «Ін-
марс-2014» та «Інтекскомпані». 
Тож, не підозрюючи злого, клі-
єнти підписували дивні догово-
ри на дешевому жовтому папері, 
не вчитуючись у їх зміст, та пла-
тили гроші.  

Днями ошукані тернополян 
пікетували офіс агенції «Інтек-
скомпані», яка вже кілька міся-
ців обманює людей. З плаката-
ми  “Обманювати людей мож-
на законно”, “Тут мене кинули”, 
“Міліція, виконуй свою роботу” 
небайдужі містяни прийшли до 
приміщення, яке орендує сум-
нозвісна фірма. Щоправда, пра-
цівників, які так майстерно «за-
робляли» гроші на тернополя-
нах, уже не було, а двері агенції 
були зачинені. 

Однак один за одним до офісу 
приходили ошукані клієнти, аби 
повернути свої гроші. А один чо-
ловік ще хотів укласти договір і 
заплатити 300 гривень за направ-
лення на неіснуючу вакансію. 

Віта Батожська віддала тися-
чі гривень, аби знайти нове жит-
ло. Дівчина знайшла оголошення 

про оренду квартири в Інтернеті. 
Підписала договір з агенцією, за-
платила гроші. Однак коли при-
йшла за вказаною адресою, то 
не знайшла обіцяного будинку, а 
власниця на зустріч не прийшла. 

Сьогодні дівчина закликає 
тернополян бути обережними, 
уважно читати документи і не 
«куплятися» на обіцянки непе-
ревірених консультантів. 

Повернути гроші виявилось 
непросто, адже договір складе-
ний так, що дівчина заплатила за 
консультаційно-інформаційні по-
слуги. Однак все ж діяльність фір-
ми привернула увагу правоохо-
ронців. Після пікету фірми в офі-
сі провели обшук міліціонери та 
виявили там багато стартових 
пакетів різних операторів та до-
говори, украдені з тернополянам. 

Цікаво, що практично по-

ряд із офісом знаходить-
ся управління у справах 
захисту прав споживачів 
у Тернопільській області. 
Після пікету ошукані тер-
нополян написали заяви із 
скаргами на якість наданих 
послуг вищезгаданої аген-
ції, а точніше їх відсутність. 
Виникає питання, чому 
досі установа, яка поклика-
на захищати права спожи-
вачів, ніяк не відреагувала 
на дії шахраїв, які оселили-
ся практично поряд?

До правоохоронців із 
заявами вже звернулися 35 клі-
єнтів агенції «Інмарс-2014», хоча  
ошуканих понад 90. В людей ви-
дурили близько 90 тис. грн. Ре-
зультати роботи іншої фірми 
«Інтекскомпані» - 14 заяв від об-
дурених людей, які втратили по-
над 12 тис. грн. 

Серед постраждалих люди 
різного віку. На гачок шахраїв по-
трапили навіть іноземці, які шу-
кали житло. 

- Ми шукали квартиру. Запла-
тили тисячу гривень. Нам не до-
помогли. Потім сказали, що по-
вернуть гроші. Приходимо, а ні-
кого немає, - розповідає студент 
з Азербайджану Ідаян. – Думаю, 
грошей уже ніхто не поверне, 
адже вони просто втекли. 

Правоохоронці кажуть, що 
покарати таких шахраїв склад-

но. Непросто довести їхню вину, 
адже люди свідомо підписують 
договір, не читаючи його. А там 
все грамотно оформлено і про-
писані витрати на найпростіші 
речі: за копіювання 50 грн, за те, 
що подивився на комп’ютері ін-
формацію, – 150, що склали ан-
кету – 300. Клієнти сплачували 
значний реєстраційний платіж, 
який, згідно з приміткою в дого-
ворі, не повертають. 

- Ми призупинили діяльність 
цих фірм і постараємося довести, 
що вони займалися шахрайством, 
- зазначив начальник обласної мі-
ліції Олександр Богомол. – Навіть 
за наявності цих юридично пра-
вильних договорів, якими вони 
прикривають свою діяльність. 
На жаль, у Тернополі є ще декіль-
ка фірм, які надають послуги з лі-
зингу автомобілів, миттєві кре-
дити, за які ти маєш платити гро-
ші. Усі вони прикриваються гра-
мотно складеними договорами. 
Зараз ми ними займаємося. І за-
кликаємо тернополян уважно чи-
тати договори, які підписують, і 
перевіряти інформацію. 

Тернопільські правоохорон-
ці запевняють, що зроблять все 
можливе, аби довести вину шах-
раїв. Це довготривалий процес, 
але якщо вдасться довести спра-
ву до суду, то у людей є надія, що 
винуватці їм повернуть кошти. 

Юля ТОМЧИШИН.

Олександр Богомол 
розповів журналістам, 
як працюватиме на 

посту начальника обласного 
управління внутрішніх справ. 

- Міліція буде працювати відкрито, 
проблемні ситуації не будуть прихову-
ватись, - зазначив Олександр Богомол. 
-  Будуть офіційно проводитися роз-
слідування і оприлюднюватися. Я 
цю позицію займав раніше. Дотри-
муватимусь її і надалі. 

З призначенням нового керівника в обласній міліції відбудуться 
певні кадрові зміни. Кадрові пропозиції будуть подані на обговорення 
громадської ради при управлінні УМВС.

Серед кандидатів на посаду начальника кримінальної міліції - на-
чальник карного розшуку Степан Яцух, начальник УБОЗу Василь Джи-
джора, начальник Теребовлянського райуправління міліції Микола 
Сивуля, начальник лінійного відділу Ярослав Матвійчук, начальник 
управління кадрового забезпечення Василь Крайник.

- Я не платив жодних коштів за призначення і не дозволю собі 
ніколи цього робити. Будь-які заступники чи інші керівники при-
значатимуться безкоштовно, - зазначив Олександр Богомол. – Це 
дуже важлива проблема, яка колись існувала в міністерстві МВС. 
На жаль, не можу і не хотів би говорити про конкретні факти, які 
були раніше. Можу сказати про себе, що я за жодну посаду не пла-
тив. Коли людина платить за посаду, то вона потім хоче ці гроші від-
робити. Таких речей я допускати не буду. Якщо дізнаєтеся таку ін-
формацію, повідомляйте. Будемо з’ясовувати, перевіряти її і вико-
рінювати такі методи. 

У Тернополі рятувальники організували 
виробництво саморобних пічок-буржуйок для 
української армії.

Виготовляють пічки співробітники міського відділу управління 
Державної служби з надзвичайних ситуацій. За допомогою таких бур-
жуйок бійці зможуть не лише  
обігрітись, приготувати їжу, а й 
посушити одяг і взуття. 

А незабаром рятувальники 
розпочнуть виготовлення реші-
ток, що слугуватимуть вітчизня-
ній бронетехніці додатковим за-
хистом від кумулятивних снаря-
дів. 

Таку роботу співробітники 
ДСНС виконують у вільний від 
служби час, залишаються після 
чергувань або приходять на де-
кілька годин, коли мають таку 
можливість.

Волонтери відправляють їхні 
вироби на Схід та передають вій-
ськовим. Ті, в свою чергу, вдячні 
рятувальникам за підтримку. 

В області - новий керівник міліції Тернопільські 
рятувальники виготовляють 

буржуйки для бійців АТО

У Козівському районі 
знайшли архів 
повстанців. Бідон 

з документами був 
закопаний ще в 1949 
році.

Архів знайшли випад-
ково у лісових масивах і пе-
редали у Центр досліджень 
визвольного руху. За слова-
ми працівника центру Ан-
дрія Усача, це документи 
служби безпеки ОУН – не-
крологи, протоколи допи-
тів, вишкільні матеріали, ін-
формаційні листівки тощо, 
більшість з яких 1945-1949 
років.

– Тут є відомості про по-
над 100 загиблих повстан-
ців, – каже він. – Загалом до-
кументи дуже гарно збере-
глися, що рідко буває в та-
ких випадках. Вони посор-
товані, пронумеровані, аку-
ратно складені, очевидно, 
ними займався якийсь по-
встанський архівіст. Газети, 
в які загортали пачки з до-
кументами, датуються осін-
ню 1949 року, тому швидше 
за все саме в цей період і за-
копали в землю бідон з архі-
вом.

Зараз документи опра-
цьовують, згодом їх від-
сканують, опишуть та ви-
кладуть у вільний доступ 
в електронному архіві ви-
звольного руху. У квітні 
минулого року була схожа 
знахідка у Бережансько-
му районі на Тернопільщи-
ні. Тоді відкопали бідон з 
близько тисячею докумен-
тів служби безпеки ОУН, 
найважливішими з яких 
були некрологи повстан-
ців.

Ці документи віднов-
лють в реставраційній лабо-
раторії Центру досліджень 
визвольного руху та Націо-
нальному музеї-меморіалі 
«Тюрма на Лонцького».

Документи 
ОУН 

пролежали 
в землі 

66 років

Шахрайські агенції 
вкрали у  тернополян 
понад 100 тисяч гривень
Українці переживають нелегкі часи – зросли ціни практично на все, 

гривня знецінилася, а на Сході триває війна. Однак саме ця ситуація 
стала благодатним ґрунтом для активізації різноманітних шахраїв. 

Одні телефонують і  вимагають гроші, аби рідних не ув’язнили, інші 
збирають кошти ніби новопризначеному начальнику міліції, є й такі, що 
вимагають у підприємців «данину» для керівника податкової інспекції. 
Шахрайських схем тисячі.  Але найстрашніше  те, що досі знаходяться люди, 
які купляються на це, навіть не намагаються перевірити інформацію і 
віддають злочинцям останні гроші.
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- Борисе Даниловичу, що ха-
рактерно для нинішнього облич-
чя театру: застій, небажання 
тримати марку, інтриги замість 
творчості, байдужість? - тільки  
щиро. Адже колись це була одна з 
найкращих сцен країни…

- Байдужість, на жаль, гуляє теа-
тром. Бракує творчої реалізації. Ко-
лись наказу про випуск вистави всі з 
нетерпінням чекали, переживали, а 
нині спостерігається інша картина: 
добре, що не зайнятий. Раніше були 
творчі заявки від акторів, а тепер я не 
чув, щоби хтось підходив з пропози-
цією до режисера. Однак надію на ак-
торську зацікавленість, думаю, дасть 
новий закон про театр, коли опла-
та праці буде залежати від кількос-
ті зіграних ролей, уміння, потенціалу. 
Тоді й побачимо, якою буде акторська 
потужність. До того ж, цього року му-
симо провести атестацію, після якої 
залишаться актори, без котрих те-
атр не зможе обійтися. Це не зале-
жить від бажання влади чи режисера, 
а від суми коштів, які нам дають, щоб 
розділити між акторами. А вона буде 
меншою. При цьому я розумію ак-
торську душу: залишатись до остан-
нього подиху на сцені. Можливо, нам 
удасться знайти компромісні шляхи, 
і актори підуть мені назустріч, щоб 
можна було таку реорганізацію здій-
снити. В усякому разі, я буду з цими 
пропозиціями виходити до колекти-
ву. На жаль, зараз у театрі гроші, а не 

творчість  виходять на перший план, 
хоча у тих, хто найменше отримує, та-
кого вірусу не спостерігається.

Збайдужіло й творче керівництво 
– нема ні творчих вечорів, ні вечорів 
пам’яті… Але ж театр не починався з 
нас – його ім’я та славу творили відо-
мі  на всю Україну актори й режисери 
Геляс, Антків, Загребельний, Горчин-
ський, Бобровський, Коцюлим, Кор-
ницький, Данилишин, Сікорський  - 
всіх не перелічиш, однак пам’ять про 
кожного з наших корифеїв треба свя-
то берегти. Я буду ініціювати, щоб на 
дверях їхніх гримерних чи кабінетів 
були іменні таблички, думаю, це та-
кож спонукатиме до праці молодих. 
Творчі люди не повинні забувати, що 
обличчя театру визначається не його 
академічним статусом, а якістю за-
пропонованого продукту.

- Але буває й так: вистава якіс-
на, але опускає глядача на такий 
рівень болю, що його годі подола-
ти… Нинішня реальність і так 
жахлива, тому глядач не хоче рва-
ти душу.

- Так, це помилка, що театр остан-
нім часом випустив вистави, які дода-
ють трагізму. Люди вже не витриму-
ють, хочуть відійти від страху й пе-
реживань. Мистецтво повинно дава-
ти їм надію. У нас є контакти з воїна-
ми, які повернулися з АТО – волонте-
ри приводять їх у театр і він стає сво-
єрідним психологічним розвантажен-
ням для них. Така його місія на ниніш-
ній час – полегшити життя, хоча б на 

пару годин. Щоправда, в репертуарі 
театру є й комедії, яких нині потребує 
глядач. Звичайно, в репертуарі збере-
глися й класичні вистави.

- Зараз уже в Україні, як у Євро-
пі, практикуються нові театраль-
ні  форми, приміром, театр-кафе, 
театр під дахом, театр під колом 
(тобто, в підвалі під театраль-
ним кругом). Чи не пора би й нам, 
маючи міцний молодий «кістяк», 
довірити їм такі експерименти? 

- Так, наш перший випуск актор-
ського курсу, що з’явився з ініціа-
тиви Михайла Форгеля і керівни-
ком якого став В’ячеслав Хім’як, уже 
двадцять літ, як кажуть, «топче сце-
ну». Щоправда, їхній ювілей теж ми-
нув непоміченим, хоч можна було 
би взяти на них виставу, як колись 
«Казку про Моніку», де їх дебют був 
просто-таки тріумфальним. Вони 

ініціативні, готові на будь-які екс-
перименти, на ламання штампів і цим 
мав би скористатися творчий керів-
ник та дати їм шанс. Адже чим різно-
манітніший театр, тим він цікавіший.

- Мабуть, у великій пригоді  міг 
би стати досвід режисерів з інших 
театрів, які вже практикують 
у себе нові форми театральної 
творчості? Ще Михайло Якубович 
казав, що запрошені режисери – то 
модель театру нинішнього дня. Чи 
є можливість обміну режисерами 
при зрозумілих фінансових трудно-
щах? Чи бере театр участь у фес-
тивалях – хоча би регіональних?

- Звичайно ж, театр не може існу-
вати у вакуумі. Він має бути полігам-
ним, експериментальним, інтелек-
туальним, різножанровим, а головне 
– тримати рівень. Завдячуючи друж-
нім зв’язкам зі Стригуном ми змогли 
поновити музичні вистави «Наталка 
Полтавка», «Шаріка», «Запорожець за 
Дунаєм» - їх любить наша публіка. Хі-
товими стали «Медовий місяць на всі 
сто», «Ніч перед Різдвом» В’ячеслава.
Жили, «Занадто одружений таксист» 
молодого режисера Миколи Бажано-
ва. Ювілей Шевченка пройшов мимо 
нашого театру, хоча ми з Федором 
Стригуном проговорювали можли-
вість постановки у нас «Невольника», 
але, на жаль, наш творчий керівник 
не визнав за потрібне його запросити. 
Гряде ще один ювілей – Івана Фран-
ка – побачимо, що нам запропонують.

- Чи ведуться розмови  про ба-
чення перспектив розвитку те-

атру з головним режисером, на-
чальником  галузевого департа-
менту?

- Творчого керівника я не бачив 
у себе в кабінеті вже з півроку. Пла-
нів його не знаю. Таке враження, що 
він вирішив будувати  якийсь свій ав-
тономний театр. Задля того, щоб збе-
регти спокій у колективі, я намага-
юсь не впливати на роботу головрежа. 
Хоча театр багато втрачає, але, думаю, 
час  усе розсудить і приховане стане 
явним. Шкода, бо театр не приватна 
структура. Зрештою, за статутом у нас 
має бути художня рада, кандидатури 
до якої повинен подати сам творчий 
керівник. Але жодної пропозиції і досі 
не було. Виходить, що нема бажання, 
аби творчий процес базувався на рі-
шенні колегіального органу.

Стосовно департаменту культу-
ри, то деякий час у нас були склад-
нощі, однак тепер ми часто зустріча-
ємось. Григорій Шергей  бачить  те-
атр як провідну мистецьку установу. 
Він підтримує думку про те, що 2015-
ий має бути роком театру (100-річ-
чя Курбасових «Тернопільських теа-
тральних вечорів» і 85-річчя театру) 
і намагається допомогти нам у цьо-
му. У планах – знайти кошти, щоби 
відзначити ці дві події фестивалем 
«ТТВ» наприкінці вересня. Нам обіця-
ють мінімальні кошти у рамках фес-
тивального плану. Думаємо запро-
сити режисерів-переможців усіх по-
передніх фестивалів. Є думка Гри-
горія Платоновича вийти з ініціати-
вою до Мінкультури, щоби Тернопіль-
ський театр став базою для постано-
вок молодих режисерів-дебютантів 
хоча б раз на рік. Хотілось би побачи-
ти на нашому фестивалі провідні те-
атри, де режисерами вже відомі нам 
Бакіров, Курман, Павлюк, Держипіль-
ський, Ревкевич, а також наших дру-
зів з Польщі.

- Бажаю театрові успішно спра-
витись із цим надзавданням. Споді-
ваюсь, що проб’єтесь до зірок, хоча 
й крізь терни. Що хотіли б побажа-
ти і колективові театру, і його ша-
нувальникам?

- Миру в усіх значеннях цього сло-
ва – миру в Україні, в колективі, у кож-
ному серці – акторському і глядацько-
му. А закінчу закликом, яким завжди 
завершував Михайло Форгель:  ЛЮ-
БІТЬ ТЕАТР!

 Розмовляла  
Влада СОБУЦЬКА.

Весь світ – театр…
А люди в нім – актори. Так чи інакше, а кожен із нас у певних  

життєвих ситуаціях грає свою гру. Але на справжнє мистецтво 
 гри усе ж іде дивитись у театр.

А  в день своїх іменин цей храм мистецтв перетворюється у світове 

братерство людей – кумирів і їх шанувальників, які збираються у вро-

чистій атмосфері театрів, створюючи їм нечувані аншлаги. Глядач на 

цьому святі -  найбажаніший гість, готовий відгукнутися на лицедій-

ство яскравою палітрою емоцій і щирих оплесків. Велика магія театру 

змушує в один вечір усі серця битися в унісон, жити одними думками, 

плакати одними сльозами і сміятись одним сміхом. 

У тернополян із театром – довга історія взаємної симпатії. Вони 

пам’ятають часи його тріумфу і часи занепаду. Наш глядач і розумію-

чий, і вдячний. Він уміє і захоплюватись  талановитою грою, і прощати 

якісь недоробки, але  зі щирою надією на диво, потрясіння, катарсис, які 

обов’язково подарує  йому театр. Він не суддя, а швидше вболівальник і 

симпатик, чуттєвий співучасник дійства, дарованого йому таланта-

ми людей, що разом творять величне явище під назвою Театр. Поба-

жаємо нашому театрові і його шанувальникам взаємної притяган-

ня, взаємопроникнення, творчих удач і аншлагів. Нехай кожна зустріч 

і кожна вистава будуть неповторними. Нехай кожен знаходить у теа-

трі те, чого потребує душа. Хай він дарує людям свято!

Хоча дорога до свята часом важкопрохідна: через нетрі браку ко-

штів, байдужості, творчого згасання… Про те, як живеться театро-

ві у нинішній в усіх відношеннях нелегкий час, наша розмова з в.о. дирек-

тора Заслуженим артистом України Борисом РЕПКОЮ:
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Всі ми усвідомлюємо те, 
що від Творця і Господа на-
шого одержали в дар жит-
тя, здоров’я, вільну волю, 
здатність чинити добро і 
відвертатися від зла. У на-
шому серці також закладе-
но бажання стати кращи-
ми, ніж ми є. Ми прагнемо 
й моральної досконалості, 
керуючись євангельськи-
ми заповідями Христа Спа-
сителя. Ми  вчимось пере-
магати зло в собі для того, 
щоб досягти боговподіб-
нення через поступове пі-
діймання сходинками чес-
нот.

Господь наділив нас ще одним неоціненним даром - да-
ром слова. Ми покликані підносити з подякою і побожніс-
тю розумну пісню Богові і тим виражати свою сердечну лю-
бов до Нього. Цього нас навчає святий пророк Давид, кажу-
чи: «Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу 
Твою» (Пс. 50, 17). Словом заповідається нам спасенна істи-
на, яка будить сплячу совість, кличе, напоумляє і підносить 
душу вгору.

Через словесну пісню здійснюються богослужба і святі 
Таїнства, в яких подається благодать Божа, очищаючи та лі-
куючи нас від недуг гріховних.  Але послухаймо, що гово-
рить псалмоспівець Давид: «Чи хоче людина жити й люби-
ти дні довгі, щоб бачити благо? Стримуй язик свій від зла і 
уста свої від слів підступних» (Пс. 33, 13-14). Нам слід звер-
нути увагу на цю настанову, бо часто в нашому житті, на-
віть не помічаючи того, ми словами сіємо зло й неправду на 
шкоду собі й спокусу ближніх.

Ми буваємо нестримані в розмовах, а часом одне нео-
бережне слово може занепокоїти просту душу. Своїм язи-
ком ми часто чорнимо добре ім’я ближнього, заводимо в 
блуд, коли думаємо одне, а говоримо інше, та ще й впевняє-
мо божбою. Ми тяжко грішимо, коли пристаємо до розмов, 
противних побожності, любові й правді, коли говоримо зне-
важливі чи блюзнірські слова.

Найгірше зло, коли християнин починає виправдову-
вати свій гріх. Не раз ми легко наважуємось щось учинити 
всупереч голосу совісті, під якимось пристойним приводом, 
яким звичайно виправдується наш гріх. Так ми звільняє-
мо себе від посту, покликаючись часто на слабке здоров’я. 
Гордість називаємо іноді свідомістю своєї гідності. Образа 
ближнього - це, мовляв, захист своїх прав.

Зовсім, на перший погляд, безневинна звичка в усіх нас 
- це зайва балакучість. Але пригадаймо, що Господь запові-
дав нам уникати пустослів’я (Мф. 12, 36) і клятви (Мер. 5. 
34), а користуватися тільки двома, до того ж короткими 
словами: «Нехай буде слово ваше: так, так; ні, ні; а що біль-
ше цього, те від лукавого» (Мф. 5, 37). Своїм язиком ми здо-
будемо собі друзів, якщо з усіма будемо обходитися щиро, 
лагідно й співчутливо, коли  нікого  не  будемо судити,   а  
постараємось помічати в людях тільки хороше. Постави-
мо собі за правило, як і пророк Давид, говорити: «Буду я 
пильнувати за дорогами моїми, щоб не грішити мені язи-
ком моїм; буду стримувати уста мої, поки нечестивий пере-
ді мною»  (Пс. 38,  1).

Мовчання - це дуже сильна зброя проти підступів дия-
вола. Згадаймо, як мовчання Ісусове засоромило Пилата. А 
ось другий приклад:  апостол Петро сказав: «Не знаю я Чо-
ловіка цього» (Мк. 14, 71), а потім усе життя проливав гір-
кі сльози.

Святі отці говорять: «Гріхи словом винищують в душі 
людини страх Божий, ослаблюють розчуленість сердечну, 
любов до чесноти і до важливих занять та бувають причи-
ною нестриманості, гніву, ненависті й помсти». 

Тому користаймо, в буднях нашого життя, зі слів псал-
моспівця Давида: «Поклади, Господи, охорону устам моїм і 
огороди двері уст моїх. Не дай ухилятися серцю моєму до 
слів лукавих, виправдовувати провину в гріхах» (Пс. 140, 
3-4). 

                                                  о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки 

журналістів України.

Від колишніх циферблати 
відрізнятимуться лише тим, що у 
давнину вони були чорні, а зараз 

– білі, і матимуть ще й нічну підсвітку. 
Діаметр їх буде по 160 сантиметрів, 
розповідає ініціатор відновлення 
годинника громадський активіст Вадим 
Перець

– Тернопіль, як і всі міста навколо, мав колись у 
центрі ратушу, на якій були куранти, – каже він. –  
Ми з друзями задумалися над відновленням цьо-
го пульсу міста на одному з центральних соборів 
– Архикатедральному. Спочатку встановили спе-
ціальний механізм, який щочверті години відби-
ває звуки курантів. А потім з’явилася ідея відно-
вити й сам годинник. 

Як видно зі старих світлин, тристоронній часо-
мір колись прикрашав південну вежу катедри. Од-
нак, він був знищений під час Другої світової війни. 

– У вересні 1939 року прийшли так звані ра-
дянські визволителі й спровокували, ніби з кате-
дри хтось по них стріляв, – каже Вадим Перець. – 
Почалася пожежа, і згоріли маківки на двох купо-
лах. 

Згодом собор відреставрували, але про годин-
ник не згадали.

Остаточно відновити міські куран-
ти планують до Великодня. Годин-
ник виготовляє польська фірма, 
яка працює з 1973 року. Це фір-
ма Druch Bells & Clocks. Вона була 
генеральним виконавцем авто-
матики до дзвону «Святий Іван 
Павло ІІ» у Королівській катедрі 
на Вавелі у Кракові.

Хронометр відбиватиме кожну 
годину. Вночі звук стишуватимуть, 

аби не заважав мешканцям центральної частини 
міста. Регулюватимуть роботу годинника сучасні 
механізми, він не потребуватиме додаткового об-
слуговування й зможе витримувати погодні пере-
пади температур.

У катедрі підтримали ініціативу відновлен-
ня часоміра. За словами отця Ореста Павліського, 
який виконує обов’язки настоятеля храму, щоран-
ку священики звіряють годинники перед почат-
ком літургії з боєм механізму курантів. Звіряти-
муть і з тристороннім хронометром.

– Я зростав в Івано-Франківську, де збереглася 
ратуша, – розповідає він. – Звик до курантів і від-
ліку часу. Добре, що це започатковано у Тернополі.

Вартість робіт із виготовлення годинника – 
близько 100 тис. грн. Втілення задуму, за словами 
ініціаторів проекту, довелося відкласти через по-
дії в Україні. 

– Ми живемо у старовинному місті, кра-
са якого, на жаль, була понищена під час 

воєн і приходу “визволителів”,– зау-
важує Вадим Перець. – Руйнування 

було таким сильним, що функцію 
обласного центру декілька років 
виконував Чортків. Ми хочемо 
започаткувати громадський рух, 
залучити небайдужих краєзнав-

ців, аби Тернопіль зберіг старо-
винний шарм середньовіччя міста. 

Оля ПОЛІЩУК.

«Стримуй язик свій 
від зла і уста свої від слів 

підступних»

Унікальний годинник 
дивитиметься
на три боки 

Годинник із трьома циферб-
латами планують відновити 
на тернопільській Архикате-
дрі. Хронометр “дивитиметь-
ся” на вулицю Сагайдачного, 
у бік магазину «Молоко» і до 
майдану Волі.
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Путін зробив
 крок для анексії Грузії

Президент РФ Путін підписав 
із так званим «президентом» Пів-
денної Осетії Леонідом Тібіло-
вим договір про союзництво та ін-
теграцію між двома країнами. Як 
зазначає «Інтерфакс-Україна», цей 
документ «закріплює формуван-
ня спільного простору оборони та 
безпеки; вільний перетин російсько-
південноосетинського кордону; інте-
грацію митних органів і розширення 
співпраці органів внутрішніх справ; 
спрощену процедуру отримання росій-
ського громадянства, а також заходи 
соціальної підтримки». Договір перед-
бачає подальше укладання двосторон-
ніх угод з конкретних напрямків спів-
робітництва. Слід зазначити, що неза-
лежність Південної Осетії від Грузії ви-
знають РФ, Нікарагуа, Венесуела, Нау-
ру, Вануату та Тувалу, «ЛНР» і «ДНР». 
З Європи - до США за 14 доларів

Рада директорів авіакомпанії 
«Ryanair» схвалила запуск програми 
трансатлантичних перельотів. Міні-
мальна вартість квитка в один кінець 
складе 10 англійських фунтів (близько 
$14). Кількість дешевих квитків буде 
обмежена, пише «Комерсант». План 
польотів ірландського лоукостера за-
тверджено на 14 нових напрямках. Се-
ред них - американські Нью-Йорк, Бос-
тон, Чикаго і Маямі - з аеропортів Лон-
дона, Дубліна, Берліна. Польоти розпо-
чнуть через чотири-п’ять років, коли 
компанія придбає нові далекомагі-
стральні літаки. «Європейські спожи-
вачі хочуть здійснювати дешеві пере-
льоти до США. Американці ж бажають 
недорого літати в Європу. Це логічний 
розвиток європейського ринку авіапе-
ревезень», - заявили у компанії. Якщо 
з’явиться можливість літати через Ат-
лантику за невелику ціну, багато лю-
дей будуть відправлятися туди на ви-
хідні.

Данські пенсіонери - 
найщасливіші у Європі 

Найщасливішими людьми у Євро-
пі є громадяни Данії похилого віку, 
а найменш щасливі люди живуть у 
Болгарії. Такі дані «Євростату», пише 
«Euobserver». Данці, фіни, швейцарці, 
шведи - найбільш задоволені якістю 
свого життя. Не надто відстають від 
них австрійці та голландці. Найменш 
щасливі люди мешкають у Болгарії. За-
галом у Європі менш щасливими почу-
ваються люди старшого віку, крім дан-
ців. У Данії ця група є найщасливішою. 
Щасливими вважають себе ті, хто має 
високі доходи, гарну освіту, можли-
вість обговорювати свої проблеми з ін-
шими й отримувати допомогу.

У Норвегії продають 
будинок за одну крону

На півдні Норвегії, на остро-
ві Буойя, виставлений на продаж 
дерев’яний двоповерховий будинок 
всього за одну крону або 11 євроцен-

тів. Головна умова покупки - будинок, 
який був залишений у 1970-х, потрібно 
відремонтувати за власний рахунок, 
повідомляє «100realty.ua». За словами 
власника Кента Карлсена, потенцій-
ний покупець повинен лише перекона-
ти його у серйозності своїх намірів по-
вернути будинок до життя. Серед пре-
тендентів є архітектор, який запропо-
нував професійний проект відновлен-
ня, але господар повідомив, що прийме 
рішення, після того, як розгляне всі ва-
ріанти. На острові Буойя зараз немає 
постійних мешканців, але сюди регу-
лярно їздять туристи.  

Перемир’я між США і Кубою 
спричинило туристичний бум

Покращення дипломатичних від-
носин між США і Кубою значно збіль-
шило потік американських туристів. 
Про це повідомило міністерство туриз-
му Куби, інформує «Німецька хвиля». 
Так, за перші три місяці цього року на 
Кубі вже побував мільйон американ-
ських туристів. У грудні 2014 року пре-
зидент США Барак Обама неочікувано 
оголосив про завершення «льодови-
кового періоду» у відносинах між дво-
ма країнами. Відтак, уперше американ-
ські туристи можуть подорожувати на 
Кубу без посередників. Досі їм доводи-
лося діставатися до острова через тре-
ті країни - переважно через Мексику і 
Канаду. Візи видавали тільки для від-
відин родичів, культурного обміну, на-
укових досліджень і навчання. Наразі і 
серед європейців острів стає все більш 
популярним. 

У Нью-Йорку з’яаився
дитсадок для дорослих

У нью-йopкcькому районі Бpуклін 
відкpили дитcaдок для доpocлих, 
які хотіли б відчути ceбе дітьми, по-
відомляють іноземні ЗМІ. Наразі у 
групі шестеро людей. Дозвілля «вихо-
ванців», cеред яких юpиcт, пpoгpaміcт 
і письменник, cкладається з різно-
манітних ігор, малювання, ліплення. 
Для «дітей» передбачили «тихий чac» 
і підвечірок. Кpім тoгo, пpaктикуютьcя 
батьківські збори, нa які кожна «дити-
на» повинна запросити двох доpocлих. 
Вартість перебування у дитсадку зале-
жить від фінaнcoвої спроможності клі-
єнтів. «Вихованці» плaтять від 333 дo 
999 дoлapів у міcяць. За cлoвaми за-
сновниці закладу, дитсадок був заду-
маний, щоб дорослі змoгли «нeнaдoвгo 
випуcтити нa вoлю cвoю внутpішню 
дитину». Крім того, відвідування за-
кладу навчатиме нью-йopкців спокій-
ніше ставитися до життя, cтaти упев-
ненішими в собі й пpocтo приємно 
пpoвecти час. 

«Лабораторія Касперського» 
працює з ФСБ

«Лабораторія Касперського» до-
помагає ФСБ у розслідуванні кри-
мінальних злочинів, використову-
ючи інформацію про клієнтів. У са-
мій компанії співпрацю заперечують. 
За повідомленням «Bloomberg», засно-
вник і керівник компанії Євген Каспер-
ський раніше працював у ФСБ. А в 2012 
році з компанії пішли високопоставле-
ні менеджери. Їх замінили люди, у яких 
були тісні зв’язки з російськими вій-
ськовими або розвідувальними струк-
турами. «Деякі з них тісно співпрацю-
вали з ФСБ і допомагали відомству 
розкривати кримінальні справи, ви-
користовуючи при цьому базу, в який 
були дані про 400 мільйонів клієнтів 
компанії. Про це розповіли шестеро ко-
лишніх і нинішніх співробітників «ла-
бораторії Касперського», - йдеться у 
повідомленні. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Україна
Яресько: G7 і G20 повинні 

збільшити допомогу 

Країни G7 і G20 повинні збільшити 
обсяги фінансової допомоги Україні. Про 
це міністр фінансів Наталія Яресько зая-
вила в інтерв’ю «Financial Times». За її сло-
вами, Києву потрібно набагато більше ніж 
25 мільярдів доларів, отриманих від МВФ 
та інших країн. «Усім важливо зрозуміти, 
що зараз гарний час проінвестувати в кра-
їну, яка жила і вмирала заради принципів 
свободи та демократії, за європейські цін-
ності», - сказала Яресько. І додала: «Я твер-
до впевнена, що G7 і G20 повинні надавати 
Україні ще більшу допомогу». Міністр наго-
лосила, що рішення МВФ виділити у най-
ближчі чотири роки Україні 40 мільярдів 
доларів допоможе стабілізувати банківську 
систему, однак ці виплати повинні бути 
лише першим кроком у наданні фінансової 
допомоги Києву. 

У МЗС не виключають 
«хорватського сценарію» на Донбасі

Ситуація на сході України, за умов 
введення миротворців, може розгорну-
тися за «хорватським сценарієм». Про 
це повідомив посол МЗС України із осо-
бливих доручень Дмитро Кулеба, передає 
УНН. «Неодноразово згадувався випадок 
«Сербія-Хорватія». Якщо брати всю історію 
миротворчих зусиль, то, звичайно, можли-
вий хорватський сценарій. У рамках цього 
сценарію місія ООН змогла посприяти ста-
білізації. У Хорватії, зокрема, були проведе-
ні реформи, зміцнена армія», - сказав Куле-
ба. І додав, що, на жаль, існують й інші моде-
лі миротворчих операцій, які призвели до 
іншого результату.
Імпортні ліки знову подорожчають

Подорожчання імпортних ліків слід 
очікувати найближчим часом. Про це в 
інтерв’ю «ГолосUA» заявив директор асо-
ціації міжнародних фармацевтичних ви-
робників Володимир Ігнатов. За його сло-
вами, у ріст цін на ліки закладені три ком-
поненти: валютообмінний курс, ПДВ і спе-
ціальне імпортне мито у розмірі п’яти від-
сотків. «Ці фактори призводять до підняття 
цін на медпрепарати мінімум у три із поло-
виною раза», - пояснив фармацевт. І зазна-
чив: на сьогодні багато ліків подорожчали 
майже втричі, тому потенціал до зростання 
цін зберігається. 

Продовольчий «туризм» у «ДНР»
Через продовольчу кризу мешканці 

підконтрольної сепаратистам частини 
Донбасу їздять за покупками на контро-
льовані Києвом території, де ціни в два-
три рази менші, повідомляє «Німецька 
хвиля». За словами «туристів», виїхати за 
продуктами з «ДНР» на українську тери-
торію можуть лише ті, хто має перепустку. 
Інші ж роблять їм замовлення  купити най-
необхідніше: олію, цукор, сіль, чай, каву, то-
вари гігієни і побутової хімії. СБУ навіть 
розробила додаткові правила для перево-
зу товарів у ручній поклажі через лінію зі-
ткнення у межах Донецької та Луганської 
областей. Це виглядає, як митні правила, бо 
існує перелік чого і скільки можна провози-
ти. Зокрема, дозволяється провозити хар-
чові продукти для власного споживання, 
вартість яких не перевищує 5000 гривень, а 
вага - 50 кілограмів на одну людину. 

Порошенко коштує
 державі менше, ніж Янукович
Адміністрацію президента скороти-

ли на 40 відсотків, і цей процес трива-
тиме. Про це глава держави заявив пра-
цівникам аеропорту «Бориспіль», повідо-
мляє «Укрінформ». Порошенко підкреслив, 
що зараз значні кошти потрібні на фінан-
сування армії, а не на держпідприємства. І 
заявив: «На сьогоднішній день спостеріга-
ється економія державних коштів. Януко-
вич коштував країні 1,5 мільярда гривень 
у місяць. Зараз на президента витрачається 
800 мільйонів. Ми скоротили 700 мільйонів 
гривень».

Ненажерливий «Нафтогаз»
«Нафтогаз» скаржиться на зростання 

збитків, незважаючи на підвищення та-
рифів. За перший квартал збитки «Нафто-
газу» від продажу «голубого палива» під-
приємствам, які виробляють тепло для на-
селення, прогнозують у розмірі 20,6 млрд. 
грн. Аналогічні збитки за перший квартал 
минулого року склали 6,1 млрд. грню, пові-
домив «Дзеркалу тижня» заступник голо-
ви правління НАК «Нафтогаз Україна» Сер-
гій Коновець. За його словами, «ціни підви-
щать з 1 квітня, а за перший квартал тепло-
вики використають 3,3 млрд. кубометрів 
газу, а це - 53 відсотки річного обсягу спо-
живання. Отже, збільшення тарифів впли-
не на зменшення збитків лише від полови-
ни обсягу реалізованого газу». І це без ура-
хування збитків від реалізації імпортного 
газу для населення, оскільки ресурсів пали-
ва, видобутого «Укргазвидобуванням», не 
вистачає. Основним фактором збільшення 
збитків компанії стала девальвація нацва-
люти. До слова, у держбюджеті-2015 витра-
ти на рекапіталізацію «Нафтогазу» перед-
бачено 29,7 млрд. грн.

Космічні пільги 
За різними оцінками, для надання 

пільг в Україні потрібно від 180 до 500 
мільярдів гривень, повідомляє «Дзерка-
ло тижня». У нашій державі відсутня сис-
тема обліку пільговиків, чим і пояснюєть-
ся такий діапазон оцінки необхідних ко-
штів. Від 17 до 25 мільярдів державної до-
помоги виділяється людям, які в принципі 
не відносяться до незаможних і претенду-
вати на пільги не можуть. Щоб змінити си-
туацію, слід провести моніторинг за рівнем 
доходів людей, що претендують на пільги, і 
об’єднати всі види допомоги в одну програ-
му соцзахисту із створенням єдиної бази 
одержувачів. На сьогоднішній день жоден 
фахівець галузі не може відповісти на запи-
тання, скільки в Україні пільговиків. Одна 
людина може отримувати пільги за кілько-
ма законам і бути у різних реєстрах. 

НБУ відмовляється від монет
Монетний двір НБУ припинив карбу-

вання монет номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 
копійок і однієї гривні. Про це повідоми-
ло УНН джерело у Нацбанку. Але не відомо, 
чи будуть ці монети виведені з обігу. Крім 
того, за інформацією джерела, відкарбува-
ли кілька проб монет номіналом 1, 2 і 5 гри-
вень. Однак вони не будуть введені в обіг 
цього року. 

«Газпром» буде в траурі
Україна має намір з квітня припи-

нити закупівлю газу в Росії, заявив гла-
ва Міненерго Володимир Демчишин. За 
його словами, немає необхідності купувати 
російський газ за ціною, вищою, ніж та, яку 
пропонують у Європі. При цьому, Україна 
готова забезпечувати й надалі транзит газу 
європейським споживачам. Україна може 
повністю перейти на дешевші енергоносії, 
зазначив міністр. І додав: якби «Газпром» 
погодився продавати газ за ціною, адекват-
ною європейському ринку, Україна його ку-
пляла б. А так - ні. За прогнозами Демчи-
шина, Україна знизить добове споживан-
ня газу на 20-30 млн. куб. Нині споживан-
ня «голубого палива» складає 110 млн. ку-
бів на добу. 

Україна Світ

 



Її життя поділилося на дві частини: 
до і після. До – це час, який вони прожи-
ли зі своїм синочком від його народжен-
ня аж до того часу, коли Україну чорним 
горем накрила війна і син пішов добро-
вольцем на фронт. Після – це оте постій-
не чекання, життя від дзвінка до дзвін-
ка, а ще – безперервна молитва про опі-
ку і заступництво до Божої Матері та Іс-
уса Христа.

Марія добре знала, що син ні хвили-
ни не сидітиме вдома, коли перед кимось 
виникає загроза, а тут – у небезпеці його 
матуся і кохана дівчина. Їх він мусить 
захистити. І це не обговорювалося: ані 
сльози матері, ані просьби коханої Окса-
ни не вплинули на мужнє рішення Ігоря.

З ранніх літ хлопець ріс відважним, 
рішучим, сміливим. Не раз повертався зі 
школи з розірваною сорочкою чи із розби-
тим носом. Він не терпів несправедливос-
ті, тому завжди відстоював правду. А ще її 
Ігорчик змалку звик до самостійності і до 
того, що тільки на свої сили можна розра-
ховувати. Бо у сім’ї він був один чоловік, 
тож усю відповідальність і важчу роботу 
завжди покладав на свої хлоп’ячі плечі.

Батько відмовився від сина, коли той 
ще був в утробі матері.

– Я тільки-но стаю на ноги. Мені ці 
проблеми і нічний плач - не потрібні, – 
сказав, мов різонув ножем, тоді коханий 
Марії. – Роби аборт, а якщо ні, то нам по-
трібно розлучитись...

Відтоді жінка його не бачила. Сама 
зникла із життя того, кого ще недавно 

кохала до безтями. Назавжди. Зібрала 
усі свої нехитрі статки, продала старень-
ку хату, яка їй дісталася у спадок від по-
кійних батьків, і подалася в іншу область. 
Там, у селі, купила невеликий будиночок 
із садом та городом. Тепер у неї з’явилося 
нове життя, яке повністю змінила поява 
на світ маленької дитинки – її синочка.

Ігорчик вніс у її сірі будні багато 
яскравих відтінків. Нелегко жінці  було 
самій ставити на ноги маленького синоч-
ка, але тепер вона мала заради кого жити, 
тому будь-які труднощі вдавалось легше 
подолати.

…Марія все згадувала, згадувала. Вже і 
у сусідських будинках давно погасло світ-
ло, а їй ніяк не спалося, перед очима по-
ставали яскраві епізоди з їхнього життя. 
Усміхнулася. Пригадався перший виступ 
Ігорчика у дитсадку. Він тоді, забувши ві-
ршика, розплакався і побіг у мамині обі-
йми. Це, мабуть, єдиний випадок, коли 
він плакав на її очах.

Уже о пів на другу ночі, а її Ігор так і не 
зателефонував. У неспокої забилося сер-
це матері. «З ним щось трапилось», - про-

майнула в голові думка, яку одразу хоті-
лося прогнати якнайдалі. Але в той час її 
мобільний задзвонив – на екрані висві-
тився номер Ігоря.

– Доброї ночі, – збив з пантелику жі-
ночий голос. – Ви не хвилюйтесь, ваш 
син живий. Отримав поранення, але його 
життю вже ніщо не загрожує.

Затріпотіло, заплакало материнське 
серце. І за якихось півгодини вони з Окса-
ною вже їхали до Ігоря в лікарню в інший 
кінець України.

Ігор був ще дуже кволий. Синові піс-
ля операції було важко говорити, але він 
дуже наполягав на розмові з матір’ю.

Сльози перебивали уривчасту розмо-
ву.

– Я знайшов батька, – сказав Ігор.
Марія спантеличено глянула на сина, 

а він продовжував говорити.
– Він… він врятував мені життя, – 

сльози так і котилися з його очей. – При-
крив мене від ворожої кулі своїм тілом. 

Ігор ще довго розповідав про те, як 
познайомився з батьком, який також пі-
шов добровольцем, і за випадковим збі-
гом опинився у тому ж батальйоні, що й 
він. Про те, що схожий із татом, як дві кра-
плі води.

– Мамо, я ніколи не забуду батькових 
останніх слів: «Сину, пробач, що колись я 
мало не позбавив тебе життя і залишив 
маму. Я помру, а ти – ти повинен жити…»

Поки вони розмовляли, на інвалідно-
му візку до палати Ігоря під’їхав чоловік.

– А ми живучі, сину. Ще повоюєм і 
обов’язково перемога буде за нами…

Оля ПОПАДЮК.    
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Струни серця
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На життєвих перехрестях

Невигадана історія

гніздечко
Сімейне Сьогодні зустріла давню приятельку. Почали розпитувати 

одна одну про життя, роботу, рідних, друзів. Але поміж тим роз-
мова вперто поверталася до того, що робиться в Україні, до ві-
йни, скажено високих цін, як платити за комуналку, чим посія-
ти, посадити, у що одягнутися, взутися… Взагалі, як далі жити. 

У приятельки – дві вищі освіти, але диплом економіста Те-
тяна заховала подалі і торгує у «Сільпо». Я теж закінчила уні-
верситет, але займаюся власним садово-городнім «бізнесом» на 
присадибній ділянці, тобто саджу для сім’ї картоплю, моркву, 
бурячок, зайве – продаємо за копійки на ринку. Бо в Україні до-
рожчає, здається, все, крім сільської продукції.

А тут – ще й війна. Нікому не потрібна, затяжна. І битви за 
мільярдні статки олігархів, починаючи з нашого президента. А 
простий народ і далі нікому не потрібен. 

Ось така вийшла зустріч і розмова. Попрощалися. Приятель-
ка, якій пророчили в університеті багате майбутнє, бо ж – ро-
зумниця, поспішила за касу у «Сільпо». Я – на ринок за насін-
ням, вартість якого не знати, чи повернеться з вирощеного уро-
жаю. Під ногами – на міських вулицях – яма на ямі, тож варто 
пильно дивитися під ноги, що я і роблю. І раптом: «Пані, купіть 
букетик…»

Бабуся, біла, як кульбабка. У руках – підсніжники. Зважаючи 
на свій роздратований настрій, вже хочу кинути в’їдливі слова. 
Про те, що підсніжники занесені у Червону книгу і зривати їх не 
можна. Та натомість чомусь протягую бабусі кілька гривень. І 
вже квіти, які пахнуть лісом, і які щовесни вкривають усі галя-
вини, хоч їх і зривають наперекір встановленій кимось ще за со-
юзу забороні, у моїх руках. Ніжно торкаюся білих кришталевих 
голівок. А з неба, хоч і крізь морозну прохолоду, сонце кидає на 
землю степлілі промені.

Весна... Будемо і садити, і сіяти. Було б тільки мирне небо 
над головою. Все інше – можна пережити. 

Люба Свідерська, Тернопільський район.

Сюжети
І все-таки – весна

*   *   *
Не раз я подумки брела
До свого рідного села,
Топтала польову стежину,
Аби провідати родину…
Аби вдихнути запах саду
І стріти подруг на розраду,
Заслухатись в церковні дзвони,
Вернуть дитинство безборонно.
Та не могла вже друзів

                              поскликати…
Нема, нема вже рідної там хати!..
Лиш стрілись ми – і я, і школа,
І краєвиди рідні – виднокола.
Нові обличчя там, куди не гляну,
Де ви, ровесники мої, красноселяни? 

Олена РУТЕЦЬКА, м. Збараж.
*   *   *

Задумайся,  
російський «брате»
Хто б міг сказати, любий друже, 
Що кращий друг, 

наш «старший брат»,
Прийде на рідну Україну,
Узявши в руки автомат…
А був же час, коли із ним ми
Служили в армії «СА».
Ходили разом в самоволку,
Ховаючись від патруля.
Нам говорили, що в найкращій 
Країні світу ми живем.
І в нас нема капіталістів,
До комунізму ж ми ідем…
Отак і жили у Союзі,
Що Ленін ще його створив.
Ми разом були аж сімдесят років,
Поки народ не зрозумів:
Так жити далі неможливо,
Щоб не залишитись рабом.
Нам треба щось в житті змінити,
Щоб краще вже жилось обом.
То що ж поганого, сусіде,
Що розійшлись у нас шляхи?
Союз помер, та ми з тобою
Лишились жити, як брати.
Чому ж тоді, російський брате,
До мене ти з війною йдеш?
З собою танки й «Гради» тягнеш.
Та пам’ятай: тут ти й умреш!
Не допоможуть тобі танки!
І в нас покинеш ти свій «Град»…
А сам тихенько «грузом 200»
Повернешся в свій дім назад…
Тебе зустріне вся родина,
Щоб в путь останню провести…
То ж зупинися і подумай:
Чи варто у наш край з війною йти?
За що ти голову положиш?
Життя своє за що віддаш?
Тебе схоронять і забудуть –
Така у вас «кремльовська власть».
Ти ж сонця більше не побачиш!..
Дружину теж не обіймеш…
Своїх дітей: доньку чи сина
Вже під вінець не поведеш…
Твоя сім’я – дружина й діти,
За тебе гріх твій понесуть.
Бо знай, ці материнські сльози
Ніколи в землю не впадуть.
Ми ж захищаєм Батьківщину!
Свої лани, ліси й моря.
За неї й голову положим,
Бо Україна в нас - одна!
Ти ж геть іди, фашисте клятий!
Навіщо нам оця війна?
Як в Путіна шизофренія,
То чи ж Росія вся слаба?
Задумайся, російський «брате»,
Ти «путіністів» зупини.
Нам не потрібно воювати
Заради миру на Землі.

Віктор МАСНИЙ.
с. Плотича Козівського району.

Коли Віра поховала чоловіка, життя 
ніби зупинилося для неї. Тільки тепер 
по-справжньому збагнула, якою нещас-
ною почувалася її подруга Мирослава, 
коли десять років тому овдовіла у непо-
вних 50. «Прости, Миросю, може я тоді не 
вміла тебе розрадити, може, чим завини-
ла?» – заливалася слізьми Віра. «Ну, що 
ти таке кажеш, подруго? Чи ж не ти пер-
шою тоді прибігла? Разом збирали мого 
Василя у вічну дорогу…  Не плач. Усе-таки 
не сама залишаєшся. Сина доброго маєш. 
Ліда, невістка твоя скоро онука тобі по-
дарує», – заспокоювала її  Мирослава. 

Що правда, то правда – Віра може гор-
дитися сином Сергієм. Вивчився. Гарну 
роботу має. Недавно купив двокімнатну 
квартиру у Тернополі. Тепер ремонтом 
займається. Прагне Віра, аби той ремонт 
якомога довше затягнувся, бо так не хо-
четься відпускати сина з дому. І хоч Сер-
гій запевняє, що на вихідні приїжджати-
ме, чомусь ті слова не тішать Віру. Швид-
ше навпаки: гострим цвяхом колють 
у саме серце... Бо хіба їм мало місця у їх 
домі? Коли його покійний Федір будував 
– усе село приходило дивитися: таких 
дверей, вікон із вирізьбленими візерун-
ками не було ні в кого. Жаль, що так рано 
відійшов у вічність. Ще звечора копав 
криницю на подвір’ї, а вранці – несподі-
ваний серцевий напад. І усе, нема чоло-
віка... Один Господь знає, як гірко тепер 
Вірі. Щодня ходить до Федора на могилу 
поговорити, порадитися. Буває, і посва-
риться з ним, що так рано залишив її, що 
не дозволив принижуватися перед неві-
сткою, коли хотіла запитати, чому закри-
вається від них у синовій кімнаті? Цура-
ється їх чи що? А, може, своєї округлої фі-
гури соромиться Ліда? Дурненька! Знала 
б вона, як чекає Віра народження онука! 
Як хвилюється, аби пологи у Ліди були 
легкими!

Поселившись у новій квартирі, Сер-
гій, як і обіцяв, щотижня приїжджав до 
матері. Щоправда, без невістки. І без ма-
лого Максимка. Вірі соромно було зізна-
тися, що ще не бачила онука, хоч скоро 
рочок виповниться Максимкові. Стала 
дорікати Сергієві. «Потерпіть ще тріш-
ки, мамо. Скоро усе зміниться», – якось 
загадково, ховаючи очі, відповів Сергій.

Віра тепер заздрила Мирославі, коли 
бачила, як на її подвір’ї граються внуча-
та, як донька висаджує квіти, а зять – у 
постійній роботі на господарстві. А хіба 
її дім гірший?  Здається Вірі, відколи син 
переїхав у місто, змінився якось. Чомусь 
не клеїться у них розмова, щось наче не 
договорює їй...

Нині, як завше на вихідні, вона чека-
ла Сергія. Напекла пиріжків, зготувала 
смачний обід. За столом Сергій, ніби між 
іншим, завів розмову про те, що, мовляв, 
разом із бабусею було б веселіше Максим-
кові. Віра нічого не розуміла – чи ж вона 
не просить привезти їй онука? Утім, сама 
могла б до них поїхати, але чомусь ніхто її 
не запрошує. Навіть адреси не знає... «Ви 
не зрозуміли мене, мамо. Можете пере-
їхати до нас назавжди», – несміливо від-
повів Сергій. «Назавжди? Як це, синку? На 
кого ж хату і господарку залишу?» – запе-
речила Віра. «Наробилися ви за своє жит-
тя, мамо. Тепер – з онуками няньчитися 
будете. Ліда знову дитинку чекає. А хату 
– продамо. Натомість купимо трикімнат-
ну квартиру. Я уже й оголошення у газету 
дав», – роз’яснив Сергій.

Продати хату? Та ж Федір з кожною 
цеглинкою душу вкладав у неї, радів, як 
дитина, коли сільський голова прикрі-
пив на їх огорожі табличку із написом: 
«Зразковий двір». А тепер син просить 
хату продати? 

Усю ніч Віра не стулила очей. Уже й 
засумнівалася: а що, коли син – правий? 
Вони – молоді. Хочуть по-новому, сучас-
ному жити. Може, варто допомогти си-
нові? Усе-таки – він єдиний у неї.

Зранесенька поспішила до Миросі, бо 
ж добра порада найкращої подруги ні-
коли її не підводила. «Своя хата – своя 
правда», – відповіла їй Мирослава народ-
ним прислів’ям. Та вже на другий день 
сама з’явилася у Віри. Стала говорити, 
що, мабуть, Сергій правий. Мовляв, він 
завжди про неї піклувався, і якби таке 
щастя випало їй, вона б не задумувала-
ся і хоча б на старості літ пожила на бал-
коні! А щоб ніхто не обдурив їх, то Ми-
рослава сама купить їхню хату. Знімуть 
огорожу між ними і таким чином розши-
рять обійстя. Також – ради доньки і ону-
ків вона старається.

Мирослава була такою переконли-
вою, що Віра уже й не сумнівалася – од-
ній на старості справді залишатися не 
варто. Тим більше, не завжди й Сергій 
приїжджати зможе. Синові Віра виріши-
ла не казати нічого. Коли гроші будуть 
у неї, зробить йому сюрприз... Зять Ми-
рослави машиною завезе її до Тернопо-
ля, а заодно, і речі її. А вже потім разом із 
Сергієм повантажить те, що син вважає 
за потрібне. Добре, що тепер є мобільні 
телефони. Ото вже буде радий син від та-
кого вчинку!

Через короткий час Віра акуратно 
складала купюри, зав’язувала купками у 
хусточку. Половину грошей віддасть си-
нові, половину – приховає для себе. Так 
Мирося порадила: усіляко ж у житті бу-
ває!

У голосі Сергія Віра не відчула осо-
бливої радості. «Хто такі справи само-
стійно вирішує, мамо?» – сказав серди-
то. Тремтячим голосом назвав адресу, за 
якою Петро, зять Миросі, привезе Віру з 
її нехитрими статками.

Ліда, як ніколи, була щебетливою. 
Святковий накрила стіл. Вперше назва-
ла Віру мамою. Тепла хвиля огорнула 
жінку, коли, простягаючи маленькі руче-
нята, до неї підбіг Максимко. 

Уже за тиждень Віра зрозуміла: не-
легко їй буде у новому помешканні. Вона 
скучила за голосом задеркуватого півня, 
що будив її зраненька, за моравою біля 
хати, смаком води з їх криниці. А тут – 
безкінечний гуркіт машин, чужі, незна-
йомі люди... Сумно стало Вірі, та що ро-
бити – мусить бути так, як добре дітям...

Якось посеред ночі розбудили її 
якісь голоси. Прислухалася: син із неві-
сткою сперечалися на кухні. У тій супер-
ечці Віра почула своє ім’я. Ліда запев-
няла Сергія, що Віра обманула їх. Мов-

ляв, не може бути, щоб дім продала за та-
кою низькою ціною, і якби вона знала, ні-
коли б не дозволила Вірі у них поселити-
ся... «Не виганяти ж мені матір на вулицю, 
Лідо!», – розлютився Сергій. «Чому – на 
вулицю? Ти можеш влаштувати її у дім 
престарілих. Кажуть там і чисто, і догляд 
непоганий», – не здавалася Ліда. «Не спі-
ши. Мати не така й стара. Сама себе обхо-

дить, і тобі допомагає. Ще встигнемо...» – 
бурмотів Сергій.

Запекло Вірі усередині, заболіло. Ліда 
з сином ще довго сперечалися, але вона не 
чула тих слів – занурила голову у подушку 
і захлиналася від сліз... Удосвіта тихенько 
вийшла на вулицю. Жаль стискав серце, а 
сльози котилися і котилися з очей... Сама 
не знала, куди і навіщо іде. Щоразу діста-
вала мобільний з кишені: може, не почу-
ла дзвінка? Але ніхто їй не телефонував. 

Ходила весь день, допоки не зайшла 
далеко у якесь село, де надривно свистів 
гудок потяга. Ось він мчить гладенькими 
рейками, та чомусь його зображення не-
чітке, наче в тумані. Враз усе захиталося, 
попливло, ноги стали неслухняними, а го-
лова відчула холод від примерзлої тра-
ви... Віра хоче піднятися, та сил нема. Їй 
здається, що летить вона у чорну безод-
ню. Коли отямилася, побачила перед со-
бою молоду, вродливу жінку, що сиділа на 
краю ліжка, на якому лежала Віра. «Як ви 
себе почуваєте? Вам – краще?» – спитала 
та лагідно. Віра не пам’ятала, як знепри-
томніла, як незнайомий чоловік привіз її 
додому, де його дружина, медик за профе-
сією, надала їй допомогу. 

Пані Світлана, так звали господиню, 
нічого не розпитувала Віру. Розуміла: жін-
ка перенесла сильний нервовий стрес. 
«Хочете – поживіть у нас, скільки треба. 
Допоки поправитеся і окріпнете», – неспо-
дівано запропонувала. Так день за днем 
Віра ставала своєю у чужому домі. Світла-
на з чоловіком – на роботі, діти – в садоч-
ку, а Віра і в квартирі прибере, і обід смач-
ний зварить. Усі звикли до доброї, охай-
ної бабусі і вже не хотіли відпускати Віру. І 
Світлана, і чоловік її Павло були з дитячо-
го будинку, і появу у їх домі Віри вважали 
Божою милістю. Та й Сашко з Антончиком 
стали хвалитися, що тепер у них є бабуся...

Минали місяці. Віра намагалася не ду-
мати про сина, про рідних онуків. Їй тут 
було тепло і затишно. Що іще треба ста-
рій людині? Віддавала у сімейний бюджет 

частину своєї пенсії. Гроші, які прихова-
ла від сина, тримала у хустинці під матра-
цом. До них докладала дещо зі своєї пен-
сії...

Не скупилася і на подарунки хлопчи-
кам. Діти так прив’язалися до неї, що їй 
інколи здавалося, що вони – свої, рідні. 
Так серед чужих, а тепер рідних людей. 
минуло сім років, як вона пішла з дому. 
Сьогодні приснився їй Сергій. Ніби поба-
чила його у натовпі, окликнула, та син не 
зупинився, розчинився серед людей… На 
душі стало неспокійно: чому син не шу-
кав її? Невже не болить його душа за рід-
ною матір’ю?

Світлана з Павлом вирішили відсвят-
кувати 10-річчя свого одруження. У рес-
торані замовили місце і для Віри. «Не об-
ражайтеся, діти мої. Я удома залишуся. 
Щось не дуже добре себе почуваю», – ска-
зала. І додала: «А ви – святкуйте, це справ-
ді гарна подія. І я вдячна вам, любі мої, що 
не цураєтеся мене, старої». Коли двері за-
чинилися, Віра прилягла на канапі. Рап-
товий різкий біль розтинав її груди, вона 
стала задихатися. 

Коли подружжя разом з дітьми повер-
нулося додому, квартирна тиша їх насто-
рожила. Відчинили двері у кімнату, де 
на канапі незрушно лежала Віра. Легка 
усмішка застигла на її обличчі, а поруч на 
столику лежала хустинка з грошими і за-
писка: «Любі мої – це мій подарунок вам з 
нагоди сімейного свята. Прощайте і будь-
те щасливі».

У телефонній книзі знайшли номер 
Сергія. Та ні він, ні Ліда на похорон матері 
не приїхали... Пізніше Павло розшукав бу-
динок, де у трикімнатній квартирі посе-
лилися Сергій з Лідою. Подзвонив у двері.

«Ось, візьміть, це вам останній подару-
нок від матері», – подав хустинку з гріш-
ми. 

Перед очима Павла з’явилася гладень-
ка Сергієва рука, а з кімнати доносився за-
пах кави, парфумів і шоколаду...

Марія МАЛІЦЬКА.  

«А ми 
живучі, 
сину…»

Чепурили маки
Білу сорочину,
Долю нагадали
Молодій дівчині.
Щастям 

помережили,
Радістю зв’язали,
І кохання вічного
Маки нагадали…

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Анжела Демчук – чергова 
стрілочного поста залізничної 
станції Ланівці. Ця вродлива 
дівчина поєднує роботу з 
навчанням в університеті.

Своя у чужому домі

“ “

Минали місяці. Віра 
намагалася не думати про 

сина, про рідних онуків. Їй 

тут було тепло і затишно. Що 

іще треба старій людині? 

Віддавала у сімейний 
бюджет частину своєї пенсії. 

Гроші, які приховала від 
сина, тримала у хустинці під 

матрацом. До них докладала 

дещо зі своєї пенсії...
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 У четвірці кращих
Команда 19-річних юнаків донеччан 

під керівництвом Валерія Кривенцова 
увійшла до квартету найкращих клубів 

в Європі.
Юнацька Ліга УЄФА

1/4 фіналу

«Бенфіка»– «Шахтар» – 1:1
(пенальті – 4:5)

Донеччанам не пощастило з жеребкуванням. 
Справа у тому, що чвертьфінали проводяться з одно-
го матчу, а господарі обираються шляхом жеребу. Зви-
чайно, виступ у гостях зменшував шанси «Шахтаря». 

Перший тайм носив одноманітний характер: 
«Бенфіка» великим силами атакувала, проте справ-
жніх загроз практично не створила. Принаймні, коли 
гості посміливішали, вони одразу ж затьмарили по-
передні епізоди супротивника, проте Денис Аренда-
рук пробив у ближній кут безхитрісно для ворота-
ря. Португальці одразу покарали українців за нереа-
лізований момент. Двічі поспіль у власному штраф-
ному майданчику Ігор Кірюханцев програвав двобої 
Карвальо, і той цим скористався – 1:0.

Певний злам відбувся на початку другого тай-
му, коли необачний рух ногою Володимира Гришина 
призвів до очевидного пенальті у ворота донеччан. 
Втім, зверхнє ставлення Ромаріу Балде до виконан-
ня 11-метрового дозволило Олегові Кудрику спочат-
ку впасти у кут воріт, а потім повернутись і накри-
ти м’яч до лінії. З того часу невидима перевага пе-
рейшла до «Шахтаря». Українці переважали порту-
гальців за кількістю влучних ударів, і один з них до-
зволив зрівняти рахунок  – 1:1. Наступні епізоди не 
змінили рівноваги на табло. І все вирішувалось у се-
рії пенальті. 

Вже перший удар суперника Кудрик парирував, 
тоді як «Шахтар» реалізував усі 5 своїх спроб. У серії 
5:4 на користь донеччан і місце у півфіналі Юнаць-
кої Ліги УЄФА. Дата цієї гри 10 квітня. Місце зустрі-
чі – нейтральне поле у Швейцарії. А суперником ста-
не бельгійський «Андерлехт», який розгромив зна-
йомих нашої команди по груповому турніру - «Пор-
ту» (5:0).

Перший офіційний 
матч 2015 року 
видався для ФК 

«Тернопіль» непростим 
– лише у другому таймі 
господарі поля показали 
той футбол, якого від них 
чекали, і довели матч до 
комфортної перемоги – 4:2.

Натомість у першій половині 
зустрічі тернополяни, незважа-
ючи на відчутну перевагу тільки 
одного разу «розписалися у воро-
тах «Миколаєва». Після навісної 
передачі у центральній зоні обо-
рони гостей виникла «пожежа». 
Найспритніший у цій ситуації ви-
явився Семенець, який метрів з 
шести увігнав шкіряного у сітку 
воріт (1:0). 

Другий тайм активніше роз-
почали миколаївці, але це було 
тимчасово. Муніципали плано-
мірно нарощували свої атаки на 
ворота суперників. В одній з них 

прострільна передача Волоши-
новича знайшла голову Ігоря Ку-
шецького, удар якого був точним 
(2:0). Ще через кілька хвилин  він 
же записав на свій рахунок дубль. 
Але і на цьому біди миколаївців 
не закінчилися. Пресинг атаку-
вальних гравців тернопільської 
команди призвів до того, що м’яч 
у власні ворота зрізав Вадим Хох-
лов (4:0).

 Та все ж гості зуміли міцно 
грюкнути дверима. Провал цен-
тральних оборонців господарів 
завершився виходом віч-на-віч 
Валерія Сторубльовцева, який 
без питань переграв Сергія Руса-
на (4:1). А в компенсований арбі-
тром час невпевнено зіграв тер-
нопільський воротар і м’яч з го-
строго кута добив у сітку Віталій 
Момот.

1/8 фіналу. Матчі-відповіді

«Динамо» – «Евертон» – 5:2
Перший матч – 1:2

Господарям належало відігравати мінімальне відставання. На 
вирішення цього завдання Сергій Ребров зробив кілька цікавих 
ходів. Нарешті з перших хвилин вийшов Євген Хачеріді, відновив-
ся від травми Сергій Рибалка, а з тріо форвардів наставник обрав 
Лукаша Теодорчика. 

Практично заповнений НСК «Олімпійський» став свідком від-
мінної гри динамівців, результативного футболу і доволі знакової 
перемоги над англійцями з «великим» рахунком. Як і належить 
лідеру команди, першопрохідцем був Андрій Ярмоленко – він за-
бив фірмовий удар здалеку лівою ногою – м’яч влетів у дальню 
«дев’ятку». Надалі суперники почали ледь не щохвилини створю-
вати моменти і невдовзі «Евертон» забив – також з дальньої від-
стані. 

Тимчасові неприємності не зупинили українців. Навісом Оле-
га Гусєва та ледь помітним дотиком Ярмоленка скористався Тео-
дорчик. І недовго довелось чекати чергового м’яча, автором яко-
го внаслідок красивого удару став Мігєль Вєлозо.

Другий тайм господарі розпочали обережно. Розрахунок на 
контратаку себе виправдав. Підключення по флангу Сергія Си-
дорчука з другої спроби з меж воротарського майданчика вико-
ристав Гусєв, а потім Віторіно Антунес метрів з тридцяти вразив 
дальній верхній кут. 

Суперник дещо скоротив відставання, коли після кутового і 
встановив кінцевий рахунок – 5:2. Він цілком задовольнив «Ди-
намо».

«Аякс» – «Дніпро» – 2:1 
Перший матч – 0:1

 «Аякс» не використав складного становища дніпропетров-
ців. Гравці національної збірної України Артем Федецький, Рус-
лан Ротань та Роман Зозуля відбували одноматчеву дискваліфіка-
цію. Травма Матеуса знову залишила його поза заявкою. До інших 
негараздів додалась хвороба Мирона Маркевича, через що він за-
лишився вдома, а його функції під час поєдинку виконував Олек-
сандр Іванов. Початок зустрічі, хоча і не минув без напруги біля 
воріт Дениса Бойка, проте тиск швидко закінчився і до перерви 
«Дніпро» виглядав дуже впевнено. 

Друга 45-хвилинка вдавалась гостям значно гірше. Вони не 
лише менше загрожували чужим воротам, але і самі допомогли 
«Аяксу» зрівняти рахунок за сумою двох зустрічей - 1:0. 

Основний час так і завершився. А у додатковий Євген Коно-
плянка показав те, чого від нього очікували в Україні, і те, чого 
побоюються суперники «Дніпра». Слаломний рейд він доповнив 
відмінним влучанням низом під дальню стійку метрів з 22-х. Гол-
ландцям тепер треба було забивати двічі, але вони змогли лише 
повернути собі мінімальний позитивний рахунок. Наступні 5 хви-
лин дніпропетровці зіграли надійно і зберегли потрібний раху-
нок.

Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, під час 
якого одними з найбільш зацікавлених були українські клуби – «Ди-
намо» та «Дніпро».

На цій стадії вже не було поділу на «сіяних» та «несіяних», та-
кож не існувало заборони на зустрічі команд з однієї країни. Єдине 
обмеження стосувалось саме українських клубів, які не могли зу-
стрітись з російським «Зенітом» – таким було рішення УЄФА.

Сліпий жереб обрав у суперники для «Дніпра» бельгійський 
«Брюгге», який у внутрішніх змаганнях лідирує. Черговим опонен-
том «Динамо» стане 5-а на даний момент команда Італії – 
«Фіорентина». Матчі відбудуться 16 та 23 квітня. За попередні-
ми даними, обидва українські клуби перші матчі проведуть на сво-
єму полі. Втім, можливі коректування, адже досі кияни та дніпро-
петровці в Єврокубках ділили одну арену – НСК «Олімпійський»

 «Динамо» та «Дніпро» 
продовжать виступи у Лізі 

Європи УЄФА

Перша весняна вікторія

«Українські отамани» 
перемогли «Китайських 

драконів»
Наші боксери з рахунком 4:1 змуси-

ли капітулювати своїх китайських су-
перників у матчі 10-го туру 5-го сезону 
Всесвітньої серії боксу.

Вже в першому поєдинку легіонер 
«Отаманів» Азат Усеналієв вивів україн-
ську команду уперед. Олег Прудкий у ва-
говій категорії до 60 кілограмів свій бій 
щоправда програв. Наступні три поєдинки 
Олег Зубенко, Олександр Хижняк та Ігор 
Шевадзуцький виграли більш, ніж пере-
конливо.

Семеренко – третя 
У Ханти-Мансійську (Росія) завер-

шилася гонка переслідування в рамках 
останнього етапу Кубка світу з біат-
лону сезону 2014/15, де українська біат-
лоністка посіла шосте місце,  але ста-
ла третьою за підсумками заліку гонок 
переслідування усього сезону.

Чемпіонкою стала Дарья Домрачева 
(Білорусь), яка випередила на останньому 
колі німкень Лауру Дальмайєр і Францис-
ку Просс.

Відразу ж визнання
Двадцятиоднорічного Артема Ти-

щенка визнали найкращим новачком 
2015-го року. Поза увагою міжнарод-
ного союзу біатлоністів не залишив-
ся вдалий виступ молодого українця на 
етапі Кубка Світу в Нове Мєсто.

Тищенко уперше в кар’єрі піднявся на 
подіум в рамках Кубка Світу і завоював 
“срібло” Чемпіонату Європи.

За підсумками дебютної в історії оди-
ночної змішаної естафети Тищенко зумів 
потрапити на подіум, виборовши бронзу 
на пару із Юлією Джимою. Крім того, Артем 
доклався до срібної нагороди українського 
квартету в естафеті на Чемпіонаті Європи.

Додому -  без залікових очок
У 18-му турі Першої ліги футбольний клуб 

«Нива» у першій грі 2015-го року поступився на ви-
їзді дніпродзержинській «Сталі» -2:0.

Жоден з опонентів зі стартовим свистком ар-
бітра Миколи Балакіна не став кидати всі сили на 
атаку -  команди вивчали одне одного, намагаю-
чись віднайти слабкі сторони у суперника. Фактич-
но до середини першого тайму гострих моментів 
місцева публіка не побачила. Зрештою, і потім фут-
болістам ніяк не вдавалося «розмочити» рахунок. 

Після перерви господарі почали насідати на во-
рота «Ниви» з усієї сили  і на 49-ій хвилині «Сталь» 
таки пробила ворота Мусієнка. Після подачі з пра-

вого флангу та скидки головою, ворота «Ниви» 
розстріляв Станіслав Куліш.

Гол суттєво пожвавив дії нашої команди у атаці 
і тепер вже вона затисла опонента біля своїх воріт, 
виконавши ряд навісних подач з кута поля. Проте 
жоден з моментів нашої команди реалізувати не 
вдалося. 

Відтак, не реалізувавши ряд моментів, «Нива» 
пропустила вдруге. Арбітр призначив пенальті за 
порушення правил у штрафному майданчику і  гол 
забив Антон Котляр.

 Навіть після цього «Нива» не припинила ста-
рань. Гравці бігли вперед, чіплялись за кожен м’яч і 
дійсно боролись до кінця. Втім, футбольна фортуна 
була не на стороні наших футболістів.
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Як і минулого року, 
українців очікує коротка 
весна і довге літо. У другій 

декаді квітня теплі речі можна 
буде заховати у шафу і активно 
взятися за польові роботи. 
Ближче до травня можна 
буде переходити на шорти 
і футболки. Плодові дерева 

будуть цвісти пишно, основні 
сорти не потраплять під 
заморозки, йдеться у прогнозі 
народного синоптика. 

А ось літо, яке настане в травні, 
розтягнеться до середини вересня. 
Нас чекають погодні гойдалки, кида-
ти буде то в жар, то в холод. При цьо-
му травень буде теплим літнім міся-
цем, але сухим. Червень буде вологим 
(вище норми) і не жарким. Пекло на-
стане в кінці липня — початку серп-
ня: стовпчик термометра підніметь-
ся до +35 градусів в тіні, а на сонці 
буде більше 40 градусів, опадів випа-

де мало. Перша половина вересня теж 
буде по-літньому теплою.

“Чорним днем” стане 27 вересня: 
погода різко зміниться на осінню, з 
сильними зливами. Перші заморозки 
у повітрі почнуться в середині жов-
тня, на ґрунті – з 13 листопада. Перші 
морози – з 24 листопада, а перший сніг 
піде на початку грудня.

Рік потішить добрим врожаєм як 
зернових, так і фруктів й овочів. “Вро-
жайність” грибів – середня. Риба клю-
ватиме неактивно”, – прогнозують фа-
хівці, спираючись на біометричні по-
казники погоди. 

Отримати хороший урожай 
капусти можна, навіть якщо ви 
не встигли посіяти її на розсаду.

Молоді рослини, вирощені до певного часу 
в домашніх умовах, погано приживаються, 
тому посіяні відразу у відкритий грунт наздо-
ганяють їх по зростанню і розвитку. Такий спо-
сіб практикують фермери, які висівають вели-
кі плантації цієї культури і не хочуть витрача-
ти час на саджання розсади. Господарі запев-
няють, врожай такої капусти не гірший,а  от 
клопотів однозначно менше. З ранньою капус-
тою не радимо робити цей експеримент, а от із 
середньою та пізньою варто спробувати. 

Як тільки на вулиці встановиться плюсо-
ва температура і не буде загрози нічних замо-
розків, починайте посів капусти на грядку, яку 
ви відвели для цієї культури. Не забувайте, що 
грунт має бути удобрений, наприклад, сечо-
виною, суперфосфатом або іншим органічним 
добривом.

Перед посівом сухе насіння потрібно зану-
рити в гарячу воду (50 градусів) на п’ять хви-
лин. Після цього на 1 хвилину в холодну. Щоб 
полегшити процес посіву, злегка підсушіть на-
сіння, розклавши його на марлі.

Якщо у вас пухкий грунт, покладіть на дно 
лунки паперові серветки - вони перешкоджа-
тимуть поглибленню насіння після поливу, що 
скоротить час сходів капусти. Враховуйте, що 
сіяти глибше, ніж на 1 см, небажано. Зробіть 
рядочки, полийте їх водою і висівайте насіння. 
Накрийте грядку плівкою, аби пришвидшити 
сходи. Коли ж капуста зійде, то плівку зніміть. 
Але ввечері накривайте молоді рослинки про-
тягом 1-2 тижнів. Уважно стежте, аби на капус-
ті не завелися шкідники. 

Досвідчені господарі кажуть, що найваж-
че вберегти урожай від тлі. Цей шкідник їсть 
молоді листочки, тому можна залишитися 
без врожаю, якщо вчасно не обробити розса-
ду. Особливо активно тля розмножується в те-
плу погоду. Від цих маленьких мошок допома-
гає спеціальний розчин. У посудину насипа-
ти склянку деревного попелу та тютюново-
го пилу, потім додати ложку рідкого мила та 
гірчиці. Усе це розвести у двох літрах гарячої 
води. Через дві години розчин треба залити 
холодною водою і ретельно помити листочки 
знизу. Таке “миття” проводити кожні 6—8 днів. 

Шинка і бочок – традиційні атрибути 
пасхального кошика. Зазвичай, ми 
купуємо їх на ринку чи в магазині. 

Однак ні з чим не зрівняється м’ясо, 
приготоване власноруч. Воно і смачне, і 
корисне, а ще не містить жодної «хімії» та 
смакових добавок.  

Михайло БОНДАРУК з села Качанівка Підволо-
чиського району напередодні свят завжди готує 
для рідних шинку та бочок. За багато років виро-
бив власну технологію і радо ділиться нею з чи-
тачами «Нашого ДНЯ». 

Для великодніх смаколиків пан Михайло вико-
ристовує домашнє м’ясо. Насамперед маринує віді-
брані шматки у маринаді із сіллю, спеціями до сма-
ку та невеликою кількістю оцту. Для гарного арома-
ту обов’язково варто додати пахучий перець і корі-
андр. Маринувати потрібно п’ять днів – двічі зміню-
ючи маринад (на третій і четвертий день). Потім від-
цідити, замотати м’ясо у лляну марлю і тісно перемо-
тати шнурком. 

Для приготування чоловік використовує звичай-
ну металеву 200-літрову бочку без дна і прикріпляє 
до неї металеве корито. Вогонь розпалює у передній 
частині опори і таким чином нагріває бочку. 

Для копчення або, як кажуть, «вудження» шин-
ки і сала можна брати дрова із різного дерева, окрім 
горіха, сосни, ялини. Найкраще підходить дуб, граб, 
ясен, навіть верба. Потрібно підтримувати відповід-
ну температуру. Якщо торкнутися до бочки, то мож-
на її втримати біля гарячого металу 3-4 секунди – у 
такий спосіб Михайло Бондарук визначає, чи достат-
ньо жару для приготування м’яса. Для ковбаси по-
трібна нижча температура, адже вона може потріска-
ти. Якщо у бочці занадто сильний жар, то можна до-
дати трохи вологих дров. 

Процес вудження м’яса досить клопітка робо-
та, - каже пан Михайло. -  Потрібно витратити на це 
4-5 годин. Але вона того варта. За 50-30 хвилин до за-
кінчення процесу приготування потрібно підкласти 
у вогонь дрова з вишні. Це ароматне дерево додасть 
кольору і смаку шинці та бочку. 

Не лінуйтеся і на Великодні свята потіште рідних 
власноруч приготованими копченими виробами.  

Пропонуємо вашій увазі оригінальні рецепти 
маринадів для копчення:

1. На п’ять літрів води треба 5 лаврових листків, 
10 горошин перцю та стільки ж ягід барбарису. Та-
кож додайте дрібку сушеного базиліку. Це все потріб-
но проварити 15 хвилин, охолодити до 40 градусів і 
додавати 0,5 кг солі. Коли маринад вистигне, туди по-
трібно занурити м’ясо, поставити усе в холодильник 
та маринувати чотири дні.

2. Змішайте рівні частини кетчупу, вина (білого), 
меду та оливкової олії. Додайте до суміші трохи су-
хої гірчиці, часнику, солі і перцю (чорного). Маринува-
ти вісім годин.

3. Кефірний маринад. Змішайте 150 г кефіру, 10 
г цукру, 35 мл оливкової олії, кілька зубчиків часнику, 
1/3 склянки листя м’яти (тільки свіжих), чорний ме-
лений перець і сіль. Маринуйте м’ясні продукти вісім 
годин.

4. Ніжними будуть копченості, якщо приготува-
ти для них маринад з вином. Три частини вина (бажа-
но червоного) змішайте з 2 частинами оливкової олії, 
1 частиною петрушки (подрібненої), частиною гірчи-
ці (сухою), сіллю і перцем.

5. Змішайте 150 г оливкової олії, 100 г суміші су-
хих прянощів, 100 г соку лимона, 100 г натурального 
меду, 100 г подрібненої петрушки (свіжої), кілька зуб-
чиків часнику і сіль з перцем. 

У кожної рослини своє 
«меню». Міняйте 
рослини місцями, і вам 

не потрібно буде додатково 
вдобрювати ґрунт, адже він 
не буде виснажуватися. 

Існує загальне правило: куль-
тура повертається на своє місце 
не раніше, як через 3 - 4 роки. Од-
нак навмання поміняти місцями 
різні рослини не можна. Потріб-
но розуміти, навіщо ви це роби-
те?

Ось найпоширеніші схеми по-
садки:

- після цибулі і часнику можна 
висаджувати всі культури. Повтор-
ний посів цибулі та часнику не ре-
комендується.

- після огірків, кабачків, пати-
сонів саджають: редис, капусту, бу-
ряк, цибулю, часник, горох, боби, 
помідори, картоплю.

- після томатів і картоплі: ка-
пуста, огірки, кабачки, гарбуз, ква-
соля, горох, часник, буряк, салат, 
морква, петрушка, кріп, селера.

- після бобів, гороху, цибулі та 
часнику - можна саджати будь-які 
культури;

- після моркви, кропу, петруш-
ки, селери саджають: цибулю, час-
ник, боби, горох, картоплю, тома-
ти;

- після суниці (через 4 роки) - 
коренеплоди і бобові, наступного 
року - гарбуз, огірки, кабачки, піс-
ля - томати, цибулю.

Досвідчені господарі радять не викидати у смітних 
цибулиння і шкарлупи яєць.

Лушпиння цибулі  дуже ефективне добриво для рослин. 
Більше того, настій з цибулиння містить речовину, що знищує хворо-
ботворну мікрофлору. 

Настій використовують як багате мікроелементами підживлення, і 
рослини сприймають його як повноцінне добриво. 

Розвести такий відвар можна водою в довільній пропорції і полити 
рослини. Лушпиння, що залишилася, залити ще водою і також вико-
ристовувати для поливу. І так доти, поки вода не стане трохи каламут-
ною. Завдяки такому добриву розсада виростає міцною. Лушпиння ре-
комендують також підсипати в лунки при посадці картоплі.

Для підживлення можна використовувати яєчну шкаралупу та 
рибні кістки. Яєчна шкаралупа поліпшує структуру ґрунту і підвищує 
ефективність мінеральних добрив. Крім того, карбонат кальцію (вап-
но) знижує кислотність ґрунту. Вносити шкаралупу, розмелену в по-
рошок, можна при перекопуванні ґрунту, розпушуванні міжрядь і при 
посіві в грядки. Добре на таке підживлення реагують морква, огірки, 
ріпа, капуста, бруква.

Із садових культур такого підживлення особливо потребують об-
ліпиха, вишня, слива і черешня. Недолік кальцію погано позначаєть-
ся на утворенні кісточок у кісточкових культур. Рибні кістки, подріб-
нені в ступці, використовують як додаткове мінеральне добриво для 
кислих ґрунтів.

Вишня дасть 
м’ясу колір 
і аромат

Синоптики прогнозують 
спекотне літо і гарний врожай

Народний синоптик з Дніпропетровська
 Валерій Некрасов обіцяє, 

що літо буде раннім та спекотним.

Вирощуємо капусту 
без розсади

Одна рослина 
готує добриво 
для іншої

Не  сміття, а  користь
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Вишневий аромат

Потрібно: біле тісто - 3 яйця, 1 скл. 
цукру, 4 ст. л. сметани, 2 ч. л. амоняку, 2 
скл. борошна, 150 г топленого маргари-
ну. Чорне тісто: 3 яйця, 1 скл. цукру, 4 ст. 
л. сметани, 1 скл. борошна, 2 ст. л какао, 
1 ч. л. соди, погашена оцтом, 150 г топле-
ного маргарину. Крем: 1 пачка пудингу 
(ванільного), 2 скл. молока, 1 скл. цукру, 
300 г масла, 1 л. вишень у власному соці.

Приготування: для білого тіста біл-
ки збити з цукром, додати жовтки, сме-
тану, в якій вимішаний амоняк, марга-
рин, борошно. Все  разом збити міксером. 

Для чорного тіста білки збити з цу-
кром, потім додати жовтки, сметану, соду, 
погашену оцтом, маргарин, борошно, ви-
мішане з какао. Все збити міксером.

Біле і чорне тісто поділити на три час-
тини. На бритванку вилити біле тісто, а 
по ньому чорне, ледь розмазуючи паль-
цями, щоб вийшла наче мармурове (біло-
чорне). Спекти три коржі.

Крем: в одній склянці холодного мо-
лока розчинити пудинг, а в іншій розчи-
нити  цукор на вогні. Коли почне кипіти, 
вилити туди молоко з пудингом і варити 
на легкому вогні до загустіння, охолоди-
ти. Масло збити і додати по ложці зава-
рений пудинг, в кінці додати вишні, до-
бре відтиснувши. Коржі можна промо-
чити соком з вишень, хоча вони і так до-
статньо пухкі.

Торт морквяний 
з родзинками

Потрібно: 250 г борошна , 1 ч. л. роз-
пушувача, 4 яйця, 320 г цукру (кількість 
цукру можна зменшити до 280 – 300 г), 
120 г родзинок, 1/3 цедри апельсина, це-
дра 1 лимона, 2-3 морквини середнього 
розміру, 6 ст. л. олії, 1 г кориці, 3-4 ст. л. 
дрібнорізаних або тертих грецьких горі-
хів - за бажанням. Для крему: 300 г верш-
кового сиру, півбанки консервованих 
персиків, 6 ст. л. цукрової пудри, 400 г 
сметани. Для просочення коржів: 80 - 100 
мл води, 3-4 ст. л. цукру, кілька крапель 

лимонного соку, за бажанням 1-2 ст. л. ко-
ньяку (рому або фруктового лікеру). 

Приготування: у невеликій мисці 
змішати промиті родзинки, цедру апель-
сина, лимона, моркву, потерту на тер-
ці для цедри, корицю.  Яйця і цукор до-
бре збити міксером до утворення міцної 
піни. Додати підготовлену масу з родзи-
нок і моркви, борошно і ще раз все пере-
мішати. Додати олію, акуратно виміша-
ти. Готове тісто викласти в круглу форму 
і пекти в духовці при температурі 170-
180 град. протягом 40-50 хв. Корж охоло-
дити - краще спекти ввечері і залишити 
до ранку, щоб відійшов. Розрізати на 2-3 
тоненькі коржі. 

Для крему. Сметану, сир кімнатної 
температури і цукор-пудру збити до пух-
кої однорідної маси. Можна ще додати 
окремо збиті вершки.  Персики наріза-
ти невеликими шматочками. На тортів-
ницю викладати корж, просочений сиро-
пом, крем, шматочки персиків. Верх при-
красити за бажанням. Залишити в холоді 
на 12-24 год.

Львівський торт

Потрібно: 5 жовтків, 1 скл. цукру, 100 
г сметани, 100 г маргарину, 2 скл.  борош-
на, 1 скл. дрібно посіченого арахісу, 2 ч. л. 
порошку до печива або 1,5  ч. л. соди, по-
гашеної оцтом. Крем: 5 білків, 1скл. цу-
кру, 1 пакетик ванільного цукру, 1 ч. л. 
лимонного соку. 

Приготування: арахіс підсмажити. 
Жовтки збити з цукром, додати м’який 
маргарин і сметану, збити міксером, до-
дати борошно з порошком до печива і со-
дою, збити. В кінці додати подрібнений 
арахіс, перемішати. Тісто розділити на 3 
частини і спекти коржі форма діаметром 
24 см. Білки збити з цукром і ванільним 
цукром на водяній бані до “стоячих піків”, 
зняти з водяної бані і продовжувати зби-
вати приблизно 2-3 хв, додати лимонний 
сік або лимонну кислоту, добре збити. 
Крем розділити на 4 частини: 3 частини 
на перемазування коржів і покриття тор-
та зверху, а 4-а частина на боки. Обсипа-
ти смаженим подрібненим арахісом або 

оформити за своїм бажанням.
Торт-суфле 

«Солодка симфонія»

Потрібно: для бісквіту - 4 яйця, 6 ст. 
л. цукру, 6 ст. л. чубатих борошна, 30 г 
масла, 1 ч. л. розпушувача. Сирна маса: 
400 г сиру, 1 скл. сметани, лимонна галя-
ретка + 1 ч. л. желатину (можна апельси-
нову галяретку), 100 мл води. 

Суфле: 4 білки, 75 г цукру, вишнева 
галяретка + 1 ч. л. желатину, 100 мл води.

Приготування: для бісквіту яйця 
розділити на білки і жовтки. Білки зби-
ти на легку піну, підсипати цукор ( 4 л.) 
і далі збивати до крутих піків. Жовтки 
збити з рештою цукру. Розтоплене мас-
ло додати до жовтків, всипати трохи бо-
рошна і розпушувач, перемішати. До-
дати білки і перемішати легенько. Вси-
пати решту борошна і перемішати зни-
зу вверх. Випікати при температурі 180 
град. близько 25 хв. Сирна маса: смета-
ну добре збити, додати протертий сир і 
перемішати. Галяретку і желатин залити 
кип’ятком, як добре розчиниться, влити 
до сиру і добре перемішати. Вилити на 
охололий корж в формі і поставити в хо-
лодильник. Суфле: білки збити з цукром 
до крутих піків. Галяретку і желатин за-
лити кип’ятком і влити до білків. Добре 
перемішати. Вилити зверху на сир.

Торт «Рафаелло»
Потрібно: тісто - 2 яйця, 100 г цукру, 

100 г розтопленого маргарину, 400 г бо-
рошна, 100 г сметани, 1 пачка розпушу-
вача. Крем: 750 г молока, 8 ст. л. борошна, 
300 г цукру, 1 п. ванільного цукру, 6 яєць, 
350 г розм’якшеного вершкового масла, 
50 г кокосової стружки. 

Приготування: для тіста всі інгре-
дієнти змішати, замісити тісто і поклас-
ти його на ніч у холодильник. Далі роз-
ділити тісто на 4 частини, кожну розка-
чати діаметром 26 см. і спекти 4 коржі 
при температурі 180 град. Коржі не по-
винні темніти, мають бути білого кольо-
ру. Для крему все ретельно змішати і ва-
рити на невеликому вогні до загустіння. 
Охолодити. Додати збите вершкове мас-
ло і кокосову стружку. Перемастити кре-
мом коржі, верх і боки торта. Рясно обси-
пати кокосовою стружкою. Залишити на 
столі для просочення, в холод не стави-
ти. Прикрасити цукерками “Раффаелло”.

Цитриновий торт
Потрібно: 5 яєць, 3\4 скл. цукру, 3\4 

скл. борошна, 1\4 скл. крохмалю. Крем: 

2 скл. молока, 3\4 скл. соку з лимона (це 
приблизно з 3-4 лимонів), терта цедра з 
лимона ( 3 шт. ), 4 яйця, 1 і 1\4 скл. цукру, 
4 ст. л. борошна, 5 ст. л. крохмалю, 370 г 
масла. 

Приготування: білки збити до гус-
тих піків. Поступово додати цукор, зно-
ву збивати і по одному додати жовт-
ки. В кінці акуратно всипати борошно і 
крохмаль, легенько все перемішати. Тіс-
то вилити у форму, встелену пергамент-
ним папером. Боки форми добре змас-
тити жиром, але папером не встеляти. 
Пекти бісквіт 30-40 хв. при температу-
рі 160-170 градусів. Коли охолоне, розрі-
зати на три частини. Для приготування 
крему одну склянку молока закип’ятити 
з цукром. В окремій посудині збити ре-
шту молока, яйця, цедру з лимона, муку 
і крохмаль, щоб утворилась однорід-
на маса. До киплячого молока поступо-
во вливати збиту масу, постійно помішу-
ючи. Варити пудинг до загустіння. Коли 
він охолоне, збити міксером, поступо-
во додаючи лимонний сік. Окремо збити 
масло до пухкого і поступово збиваючи, 
додавати по ложці збитий пудинг. Коржі 
просочити сиропом: 100 г цукру + 100 г 
води, перемастити кремом. Крему вихо-
дить дуже багато, тож треба робити або 
півпорції крему, або пекти два бісквіти.
Сметанково-шоколадний 

сирник

Потрібно: 250 г сиру, 2 яйця, 150 г 
сметани, 50 г вершкового масла, паке-
тик ванільного цукру, півсклянки цукру, 
2 ст. л. крохмалю. Для тіста: 100 г верш-
кового масла, 75 г цукру, 1 яйце, 175 г 
борошна, 25 г какао, 5 г розпушувача 
для тіста. 

Приготування: дуже ніжний сир-
ник з шоколадною основою і сирно-
сметанковим суфле. Для тіста масло кім-
натної температури збити з цукром. До-
дати жовток і ще раз гарно збити. Вмі-
шати борошно, какао і розпушувач. Тіс-
то має бути м’яким і ніжним. Поставити в 
холодильник на 30 хв. Для сирної начин-
ки яйце і білок збити з цукром. Бленде-
ром подрібнити сир, сметану і масло кім-
натної температури до однорідної маси. 
Змішати дві маси. Додати крохмаль і ва-
нільний цукор. Форму діаметром 18 см 
застелити кулінарним папером. Тісто 
розділити на 3\4 і 1\4 частини. Більшу 
частину тіста розподілити по дну і стін-
ках форми. Заповнити утворену фор-
му половиною суфле. Решту шоколадно-
го тіста покидати шматочками по суфле 
і накрити рештою суфле. Випікати при 
температурі 180 град. 40-45 хв. Перед на-
різанням добре охолодити.

Печемо тортики 
смачненькі,

аби потішити 
рідненьких

Ще кілька тижнів і у наші домівки  завітає одне з 
найвеличніших свят – Великдень. Тож справжні 
господиньки вже взялися за планування святкового 

меню. Особливо це стосується солодощів. Тому пропонуємо вам 
добірку рецептів смачних тортиків, які стануть окрасою вашого 
столу і приємно здивують гостей. 
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Відповіді

Двокімнатну квартиру в центрі Оде-
си, одна зупинка від залізничного вок-
залу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о.  
Телефон – 0967022844. 

***
Холодильну вітрину у хорошому стані, зали-

тий новий фреон. Довжина – 2.30 м,  ширина – 
1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн. Тел.. (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні роботи. 
Помірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Українські анекдоти
У барі сумний чоловік за-

мовляє чарку за чаркою. Бар-
мен не витримує і запитує:

- Щось трапилося?
- З дружиною посварився. 

Вона обіцяла місяць зі мною не 
розмовляти.

- Справді уявляю, як вам по-
гано.

- І не кажіть! Сьогодні 
останній день.

* * *
Потрапили українець, мос-

каль і німець на безлюдний 
острів. Якось до берега приби-
ло пляшку. Відкривають, а звід-
ти вилазить джин і каже:

- Оскільки вас троє, то ко-
жен може загадати лише одне 
бажання.

Українець:
- Поверни мене додому.
Момент - і чоловіка на ост-

рові наче й не було.  
Німець каже:
- Поверни мене також додо-

му, але з мільйоном євро.
Москаль сидить і думає: в 

Росію повертатися не хочу. Що 
ж робити? 

- Так, давай ящик горілки і 
тих двох вар’ятів назад.

* * *
- У нашому будинку є заміна 

інтернету.

- Неймовірно! І що це таке? 
- Бабусі на лавках. Вийдеш 

з під’їзду, вони тобі оцінку по-
ставлять, коментар додадуть і 
статус прикріплять.

* * *
Ідуть двоє п’яних по рейках. 

Один скаржиться:
- Щось ті сходи дуже довго 

тягнуться. І поручнів нема.
Інший повертається й каже:
- О, ліфт доганяє.

* * *
Міліціонер запитує у затри-

маного: 
- Місце народження?
- Пишіть Казахстан
- А точніше?

- Всі міліціонери пишуть 
просто: Казахстан.

- Ти ще мене вчити будеш?!
- Добре: Кармакшинський 

район, Кизилординська об-
ласть, село Янікурган.

- Так і запишемо - Казах-
стан. 

* * *
- Чому для охорони банку 

ви наймаєте осіб, м’яко кажу-
чи, не дуже розумних?

- Їх потім упіймати легше.
* * *

- Пане лікарю, я щоночі бачу 
страшний сон: мене хапають і 
викидають з літака. 

- Одягайте на ніч парашута. 

Продаю

Відділ Держземагентства 
у  Тернополі  інформує 

що на виконання доручення Кабінету Міністрів 
України щодо реалізації ініціативи про впроваджен-
ня програми соціальної допомоги військовослужбов-
цям, які беруть безпосередню участь в антитерорис-
тичних операціях  з 01.02.2015 року  у Відділ надійшло 
186 заяв учасників антитерористичної операції щодо 
надання адміністративних послуг з метою оформлен-
ня ними права власності на земельні ділянки на те-
риторії міста Тернополя. В результаті розгляду даних  
Відділом підготовлено 117 довідок з державної ста-
тистичної звітності з кількісного обліку земель та 69 
висновків про погодження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки учасникам АТО та роди-
нам загиблих воїнів. 

При цьому повідомляємо, що заяви учасників АТО 
які поступають у Відділ Держземагентства у місті Тер-
нополі Тернопільської області  розглядаються першо-
чергово та  у найкоротші терміни. Для отримання кон-
сультації при оформленні земельних ділянок просимо 
звертатись у Відділ за адресою: м. Тернопіль, вул. Ли-
сенка, 20а та за тел. 527181,  424762.

Форма заповіту. Порядок
 посвідчення заповіту

Законом імперативно визначаються вимоги 
щодо форми заповіту. Так, в порядку ст. 1247 Цивіль-
ного кодексу України заповіт складається у письмо-
вій формі, із зазначенням місця та часу його складен-
ня. Заповіт має бути особисто підписаний заповіда-
чем. Якщо особа не може особисто підписати заповіт, 
він підписується відповідно до ч.4 ст. 207 ЦК України.

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або ін-
шими посадовими, службовими особами, визначе-
ними у статтях 1251-1252 ЦК України.

Порушення вимог щодо форми та посвідчен-
ня заповіту тягне за собою його нікчемність (ч.1 
ст.1257 ЦК України).

За загальним правилом, заповіт має бути підпи-
саний заповідачем особисто. Але у випадках, коли 
останній не може підпис ати заповіт внаслідок хво-
роби або фізичної вади, за його дорученням і в його 
присутності дозволяється підписання заповіту  ін-
шою особою. Така особа  не є представником запові-
дача, оскільки виконує суто технічну дію, до того ж 
обов’язково у присутності останнього.

Л. ТЕРЕЩУК, завідувач Першої
 тернопільської державної 

нотаріальної контори, державний нотаріус 
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ГОРОСКОП
з 25 до 31 березня
Овен

Вашi давнi зв’язки че-
кає випробовування на 
мiцнiсть. Вiдпочити вiд 
проблем вдасться тiльки у 
вихiднi.
Телець 

Ваше особисте життя 
впливатиме на дiловi сто-
сунки. Дехто з вас може роз-
раховувати на новi знайом-
ства.
Близнюки 

Вдалими будуть грошовi 
справи. У сiмейних справах 
краще бути дипломатом.
Рак 

Щоб уникнути плiток, не 
вiдкривайте душу першому-
лiпшому. Особливо це стосу-
ється сiмейного життя.
Лев 

Сприятливий час для 
самоаналiзу. Пам’ятайте, що 
тiльки вiд вас залежить по-
дальший хiд подiй.
Діва 

Важливо зберiгати ду-
шевну рiвновагу i контро-
лювати емоцiї. Утримайтеся 
вiд нових справ.
Терези 

Не варто проявляти 
iнiцiативу, ситуацiя може 
скластися так, що краще не 
привертати увагу.
Скорпіон 

Не розслабляйтеся, будь-
те уважнi з новинами. Одна 
з них може для вас вiдкрити 
новi перспективи.
Стрілець 

На цьому тижнi ви багато 
встигнете зробити, якщо не 
витрачатимете час на роз-
ваги.
Козеріг 

Новi заходи можна почи-
нати з четверга, тим бiльше 
що ваша зiбранiсть iнодi ро-
бить просто дива.
Водолій 

Друга половина тижня 
обiцяє зустрiч, яка дасть по-
чаток мiцним стосункам.
Риби 

Везiння у дрiбницях ра-
дуватиме вас майже щодня 
i надасть оптимiзму в усiх 
сферах дiяльностi.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна безпосеред-
ньо у редакції тижневика “Наш ДЕНЬ“, або за телефоном (0352) 40-77-60. 

Вітаємо!
Вродливу сонячну жінку, чудову маму і 

бабусю, найкращу подругу  
Орисю Гейну 

з Днем народження!
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб смутку і горя в житті не було.
Хай спокій і мир панують в родині,
Хай щастя всміхається кожну хвилину,
Нехай всі тривоги ідуть в небуття,
Удачу і радість дарує життя.
Хай Матір Божа скрізь оберігає,
Ісус Христос здоров’я посилає!

З любов’ю – чоловік Степан, 
діти, внуки і друзі.

Вітаємо!
Чудову жінку, люблячу дружину, ласкаву маму і бабусю, 

дбайливу господиню
 Зінаїду Андріївну Бойко

 з с. Гніздичне на Збаражчині
з Днем народження!

З любов’ю і повагою – чоловік Віталій, сини Андрій, Олександр з дружинами 
Надією, Анею, внуки Арсенчик, Аріна та свати. 

Люба матусю, бабусенько мила, 
Спасибі велике, що ви нас зростили,
Що ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали. 
За руки робочі, за хліб на столі,

Спасибі вам, рідна, уклін до землі!
За ваше добро і турботу про нас,
Сьогодні ми щиро вітаємо вас!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята
Дарує щасливі і многі літа!

Перевірили свої знання на практиці учні молодших класів із 13 шкіл міста. Діти виготовляли 
рухому іграшку та аплікацію, складали геометричне лото, створювали макет будівельної спору-
ди та демонстрували знання про елементи графічної грамоти.

Командні місця розподілились так: перше здобула 29-та школа, друге – 26-та і третє – школа 
№3 і навчально-виховний комплекс «ЗОШ медичний ліцей №15».

Переможців нагородили грамотами, а всі учасники отримали дипломи.

Тернопільські школярі створювали дива
Традиційні зма-
гання з початково-
го технічного моде-
лювання відбули-
ся у Тернополі на 
базі міської «Стан-
ції юних техніків». 
Змагання  склада-
лися з двох етапів – 
виставки-конкурсу 
та практичних за-
вдань. 

Афіша
Тернопільський акаде-

мічний обласний драматич-
ний театр ім. Т.Шевченка 

27 березня – до Міжнарод-
ного дня театру прем’єра  «Ле-
тюча миша», музична комедія. 

Тернопільський облас-
ний академічний театр ак-
тора і ляльки

29 березня – Артем Ма-
кєєв: казка для дітей та їхніх 
батьків «Небелиці про Куроч-
ку Рябу». Початок вистави о 
12.00 та 14.30.


