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Наш
Заснований у червні 2013 року

У житті кожного християнина Велик-
день - свято особливо шановане та велич-
не. Й не тільки тому, що приходить воно з 
утвердженням справжньої, квітучої та те-
плої весни, але й тому, що є символом пере-
моги життя над смертю, добра над злом, 
світла над пітьмою, віри над безнадією.

Ці по-особливому неповторні дні, спо-
нукають нас  по-новому побачити й відчу-
ти себе в світі, оцінити чистоту своїх по-
мислів, бажань та вчинків, а ще - бути до-
брішими, милосерднішими, терплячішими, 
благороднішими один до одного.

Нехай ця радісна подія - Воскресіння  
Ісуса Христа утверджує наші переконання 
про те, що достойні терпіння нагороджу-
ються перемогою, а чесне життя увінчу-
ється славою.

Щиро бажаю Вам, щоб у Ваше життя 
увійшли гарний настрій, радість, добро, а 
серця повнилися душевним теплом.

Нехай Ваші душі будуть багаті на до-
бро, як святковий стіл, чисті як Велико-
дній рушник і веселі, як українські писанки. 
Хай малинові дзвони Великодня принесуть 
у Вашу оселю радість, віру, надію і любов.

Щиро вітаю працівників 
газових господарств області, 

ветеранів праці та всіх споживачів 
блакитного блага з світлим 

Христовим Воскресінням! 

Олег КАРАВАНСЬКИЙ, 
начальник об’єднання

“Тернопільгаз” .

Христос Воскрес!  
Воістину Воскрес!

Бажаєм  злагоди 
в  родинах, 

Надій  і  віри 
в  Україну

Христос  Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Вітання щирі 
з Великоднем

Шлем читачам, 
які сьогодні

Живуть РАЗОМ 
із «Нашим ДНЕМ».
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 Відчувається досвід. Так пишу, тому що знаю, хто у гаражному 
кооперативі був куратором цього питання. Зазначаю, що все відбу-
лося  у РАМКАХ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА! Не вплинули міські чи-
новники своїм обманом та тиском  і жоден член гаражного коопера-
тиву не повівся на приватизацію землі під своїм гаражем і на непо-
трібне витрачання 2000 гривень  із сімейного бюджету. 

Безсумнівно, це стане добрим прикладом для інших.
Петро ЛАНДЯК, депутат Тернопільської міської ради, го-

лова ТОО політичної партії «Громадянська позиція».

Гаражному кооперативу «Ветеран» 
депутати на останній сесії міської 
ради, яка відбулася 31 березня, 

передали безоплатно у власність 
дві земельні ділянки, які були у 
користуванні цього кооперативу. 

«Сьогодні залишається актуальним питан-
ня зменшення плати за землю під гаражними ко-
оперативами, у зв’язку з чим розпорядженням 
міського голови була створена спеціальна комі-
сія, - розповідає заступник міського голови Ві-
кторія Остапчук. – До роботи комісії було залуче-
но представників гаражних кооперативів Терно-
поля. Один із представників кооперативу «Вете-
ран» ще на початку року сказав, що на загальних 
зборах їх кооперативу було вирішено оформити 
право власності на цілу земельну ділянку. Пред-
ставники кооперативу підготували документи і 
на останній сесії міської ради було прийняте від-
повідне рішення».

За результатами роботи тієї ж комісії, засі-
дання якої відбулося ще 13 січня, представни-
кам інших гаражних кооперативів було запропо-
новано на вибір два варіанти. Перший, щоб га-
ражні кооперативи готували пакет документів 
для передачі безкоштовно у власність цілу зе-
мельну ділянку. Друга, щоб земельні ділянки пе-
редавали у власність окремих громадян – членів 
гаражних кооперативів. Адже є плюси і мінуси 
з обох сторін. Так, індивідуальні власники змо-
жуть здійснювати будь-які правочини з купівлі/
продажу гаражів, а також будуть мати пільгу на 
сплату земельного податку, а гаражний коопе-
ратив скористатися такою пільгою немає права. 
Окрім того, соціально незахищені городяни вза-
галі звільняються від сплати цього податку.

До речі, оформлювати право власності на цілу 
земельну ділянку мають намір також представ-
ники іншого гаражного кооперативу - «Цукро-
вик», - повідомляє сайт міської ради.

Гаражний кооператив 
«Ветеран» показує клас! 

Те. про що я писав, з чим 
неодноразово виступав 
на сесії міської ради 

і до чого закликав,  вже 
зреалізував гаражний 
кооператив «Ветеран».   Він 
першим у  нашому місті 
(а рішення прийнято у 
вівторок, 31 березня ц.р. 
на  останній сесії міської 
ради) отримав безоплатно у 
власність земельну ділянку, 
відведену для ВСЬОГО 
ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВУ!

У Тернополі гаражний кооператив 
«Ветеран» отримав земельну 
ділянку у приватну власність

Про людей
 хороших

У переддень Світлої Пасхи народжуються 
мудрі керівники, люди з великою відповідаль-
ністю. 

У цей прекрасний весняний час і день Світло-
го Христового Воскресіння - 12 квітня – народив-
ся директор департаменту соціального захисту на-
селення Тернопільської облдержадміністрації Ва-
дим Андрійович БОЯРСЬКИЙ – чудова людина, 
прекрасний сім’янин, умілий керівник, молодий 
роками, але має великий практичний досвід робо-
ти в нашій системі, тонко розуміє щоденні  склад-
ні ситуації і професійно знаходить шляхи виходу з 
труднощів. З таким керівником приємно працюва-
ти, спілкуватися.

Миру, божої благодаті, здоров’я козацького 
– так тримати шановний, Вадиме Андрійовичу!

Одночасно вітаємо і начальника управління ор-
ганізації надання соціальних послуг департаменту 
соціального захисту населення ОДА – Павла Мико-
лайовича КЛАНЦУ, який народився 6 квітня. Ви, 
зі своїм багаторічним досвідом, особистою учас-
тю допомагаєте будинкам-інтернатам знаходити 
шляхи виходу із скрутного становища, сприяєте 
покращенню умов проживання підопічних в теплі, 
в якісному харчуванні, у дотриманні санітарно-
гігієнічних норм.

Тож, шановні Вадиме Андрійовичу та Павле Ми-
колайовичу, здоров’я вам, ясного сонця, терпіння, 
миру, Божого благословення! Мирного і світлого 
Великодня!

З повагою і за дорученням колективу, 
директор Почаївського 

психоневрологічного 
будинку-інтернату, 

заслужений працівник соціальної 
сфери України 

Василь МИСЬКО.

Учасники процесії про-
йшли центром міста від пе-
рехрестя вулиць Руської та 
Йосифа Сліпого до Архи-
катедрального собору. По-
дивитися на театралізова-
не дійство прийшли і діти, 

і дорослі. Глядачі спостерігали за Христом, який їхав на 
ослику, зустрівся із Закхеєм, перекидав стіл торговців… 

Організували театралізований похід комісія у спра-
вах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ і 
духовна семінарія імені Патріарха Йосифа Сліпого. Адже 
саме у цей день в греко-католицькій церкві відзначають 
День молоді.

- Наше місто в тому є унікальним, адже театралізова-
ної ходи на Вербну неділю немає в жодному обласному 

центрі, - каже міський голова Сергій Надал. -  Як і кожно-
го року, тисячі людей вийшли підтримати цю ходу. Вони 
цим показують свою жертву в ім’я Христа, свою готов-
ність святкувати Великдень

Після завершення процесії в Архикатедральному со-
борі відбулося богослужіння та освячення лози. Двоє бій-
ців 44-ї  окремої артилерійської бригади, яка дислокуєть-
ся у Тернополі, також прийшли на святкову Літургію. Ка-
жуть, посповідалися, молилися за своїх рідних та близь-
ких, за те, щоб в Україні був мир і спокій і щоб хлопці на 
Сході не гинули.

За воїнів, які перебувають в зоні АТО, молилися усі 
тернополяни. У лозі було багато синьо-жовтих стрічок, а 
в очах людей сподівання, що війна закінчиться і на нашій 
землі запанує мир. 

Галина ФАБРИКОВА.

“Не я б’ю, верба б’є,
 а за тиждень Великдень є”

Виконання плану з мобілізації та втілення реформ – такі пер-
шочергові завдання поставив перед новим головою Тернопільської 
ОДА Президент Петро Порошенко.

- Степан Барна не потребує представлення, добре знаю його з 
бурхливих часів Помаранчевої революції, - зазначив Президент. - 
Часу на розкачку не дам. Уже з завтрашнього дня буду питати, що 
зроблено – так, ніби ви вже давно очолюєте область. Головне за-
вдання – безпека і оборона держави. Важливе виконання плану з 
мобілізації.

При цьому він висловив сподівання, що Барна зробить усе, щоб 
«розворушити» Тернопільщину.

Сам Барна подякував за довіру й традиційно пообіцяв, що серед 
пріоритетів у його роботі буде боротьба з корупцією та реалізація 
політики глави держави.

«Кабінет голови ОДА буде відкритий для кожного, хто потребу-
ватиме підтримки і чия позиція спрямована на реалізацію держав-
ницької політики», – запевнив він.

Степан Барна має розворушити Тернопільщину
Президент на Тернопільщині представив нового голову ОДА. 

Ним став народний депутат від Блоку Петра Порошенка Степан Барна. 

Довідка: Степан Барна народився 9 жовтня 1979 року в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. У 2001 році закінчив Тернопільський 
державний педагогічний університет ім. Гнатюка, історичний факультет. У 2004 році закінчив Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН 
України з відривом від виробництва – аспірантура. Одружений. Виховує доньку Софійку. 

На Вербну неділю вже 
традиційно у Тернополі 
відбулась театралізована 
хода з осликом “В’їзд Ісу-
са до Єрусалиму”.  Участь 
у цьому урочистому дій-
стві взяли сотні тернопо-
лян.
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Волонтерки громадської ініціативи 
«Смаколики для АТО» подбали про те, щоб 
бійці у зоні АТО на Великдень  мали святко-
вий настрій та відчули домашній затишок.  

- Ми нарешті реалізували нашу черго-
ву маленьку мрію - великодні набори для 
захисників готові та вже вирушили на пе-
редову, - пишуть дівчата на своїй сторінці у 
соцмережах. -  Хоч ця ідея спочатку здава-
лась непосильною, але результати роботи 
перевершили всі наші плани та сподіван-
ня.  Ми відправили на Схід 179 великодніх 
кошиків, кожен з яких розрахований на 20 
та більше бійців. Це означає, що понад 4000  
людей зможуть посмакувати тернопіль-

ськими ласощами. Масштаби роботи вра-
зили навіть нас самих!

Загалом волонтерки  запакували та 
освятили 780 пасок, 400 кг м’ясного (ков-
баса, шинка, бочок), 2685 яєць та краша-
нок, 475 л хрону з бурячком, 300 дитячих 
листівок та малюнків з привітаннями.

- У кожен набір клали як бонус жменю 
цукерок чи сухофруктів, а також образки-
обереги, вервички та молитви, - розпові-
дає волонтерка Наталя Литвин. -  Додавали 
й інші приємні дрібнички від небайдужих 
тернополян - шоколадні батончики, мюс-
лі, гарбузове насіння, - все, що може підня-
ти настрій нашим солдатам. 

Дівчата зізнаються: передвеликодні 
приготування для військових, які перебу-
вають у зоні АТО, потребували багато часу, 
зусиль і переживань. Однак вони були цьо-
го варті. 

- Протягом останнього тижня ми по-
кривали паски глазур’ю та обмотували їх 
плівкою, вакуумували ковбасу, запаковува-
ли яйця, клеїли коробки, готували бурячок 
з хроном. А скільки сліз пролили наші гос-
подині під час пакування цього делікатесу, 
- зізнаються активістки ініціативи «Смако-
ликів для АТО». -  Переживань теж було не 
менше: не раз виникали труднощі з тран-
спортом, нестачею продуктів чи пакуваль-

них матеріалів, не раз опускались руки та 
здавали нерви. Але якби цього не було, ми 
б зараз не змогли належним чином оціни-
ти всю зроблену роботу. Зараз згадуємо ці 
моменти з усмішкою та дякуємо всім-всім-
всім за допомогу, підтримку та віру в нашу 
ідею. Ніколи не забудемо цей запах хрону, 
нескінченну гору пасок, піраміди з ящиків 
до стелі, гарний святковий настрій та море 
емоцій в родинному колі “Смаколиків”. Дя-
куємо вам за все. Сподіваємось, що наші Ве-
ликодні набори подарують солдатам дов-
гоочікувану хвилину щастя, турботи та лю-
бові. 

Оля КУШНІРУК.

Прийміть 
Воскреслого Христа
В останню хвилю на Голгофі:
“Звершилося!” - Ти крикнув враз.
Знущання зніс, всі муки стерпів...
Волі Отця Свого скорився,
Бо знав: Своєю смертю нас спасав.
І кожен, хто Тобі “Осанна!”
В той день при зустрічі кричав,
Тебе бездушно і розп’яв...
За нас Ти на хресті вмирав...
Твоє понівечене Тіло
Вже мертвим зняли із хреста...
Сльозами Матінка умила,
Й до гробу вклала... Як же душа Її боліла...
На третій день до Твого гробу
Три мироносиці прийшли,
Та Тіла в ньому не знайшли.
Між мертвими Ти не лишився -
Для життя Вічного родився!
“Христос Воскрес!” Воскрес! Воскрес!!! -
Всюди лунає!
“Христос Воскрес!” - природа вся співає.
Всі возвеличуймо Христа!
Для нас відкрив ворота Раю!
Хай веселиться вся земля!
Христос Воскрес! Йому хвала!
Співаймо славно: “Алилуя!”
І прославляймо всі Христа!
Прийміть Воскреслого Христа
Всім серцем і душею...
Прийміть в Причастії Святім...
І запросіть у кожен дім.
Хай із Спасителем Воскреслим
Приходить мир в кожну родину.
І запанує хай любов,
Де на душі були руїни.
Нехай зігріє ті серця
Які від горя скам’яніли...
Хай повернеться доброта -
Нас всіх зігріє сонце миру.
Живи, Ісусе, в кожній днині.
Живи у нашій Україні.
Нас научай молитись щиро
І об’єднатись воєдино.
 Христос Воскрес!
 Воістину Воскрес!
Воскресне, вірю, й Україна!

Людмила КОЛЯДЕНКО.
смт. Козова.

Тернопільські господині передали на Схід майже дві сотні великодніх кошиків
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В умовах стрімкого економічного 
спаду, фактично рецесії, на фоні шокової 
девальвації національної валюти та зни-
ження доходів громадян у випадку зняття 
мораторію на продаж землі сільськогоспо-
дарського призначення хто її зможе купи-
ти – малі чи середні підприємці? Чи може 
великий український бізнес? Навряд. Від-
будеться швидка скупка сільськогосподар-
ських земель фінансовими спекулянтами. 
Сьогодні навіть великий український біз-
нес, вже не кажучи про середній чи малий, 
не має відповідних коштів. Відповідно ску-
повування землі буде здійснено світовими 
фінансовими спекулянтами на користь 
іноземних власників.

«Відкриття» ринку с/г земель призве-
ло б до концентрації цього активу в руках 
великих, переважно іноземних латифун-
дистів. Адже селяни, не маючи власних 
ресурсів чи доступних кредитів, щоб об-
робляти землю, самі від безвиході будуть 
вимушені віддати її за безцінь. Один раз і 
назавжди! Пожертвувати майбутнім влас-
них дітей заради виживання в нав’язаних 
економічною безвихіддю умовах. Ніби то 
добровільно і під гаслом захисту їх закон-
них прав розпоряджатись їх земельними 
паями.

Це матиме наслідком поступову де-
популяцію (обезлюднення) більшості 
сільських територій, втратою жителями 
України можливості організовувати сіль-
ськогосподарські виробництва. Додаткові 
ризики, які виникали б у випадку концен-
трації проданої землі у руках фінансових 
спекулянтів, не виключали б можливості 
заселення наших територій громадянами 
інших країн, наприклад, Китаю, що могло 
б бути умовою «стратегічних земельних 
інвестицій».

Що стосується залучення коштів під зе-
мельні активи, про що постійно говорить 
український уряд, то одноразовий продаж 
сільськогосподарської землі, до того ж під 
час економічної кризи, – це не те джерело 
наповнення економіки, якого ми дійсно 
потребуємо. Міністр економіки вважає, 
що «відкриття» ринку с/г землі дозволить 
залучити десятки мільярдів доларів інвес-
тицій та реально запустити економіку. На 
мою ж думку, така позиція - верх неповаги 
до українського народу. Маючи величезні 
корупційні дірки в бюджеті, поглиблюючи 
боргову залежність від МВФ, замість по-
тужного розвитку власної промисловості, 
не розірвавши енергетичний зашморг Ро-
сії, використовувати останній актив, який 

належить народові, щоб розпродати його 
за безцінь під час економічної депресії та 
військової агресії - абсолютно неприпусти-
мо!

Якщо й залучати кошти під заставу 
землі, то це можливо було б зробити шля-
хом концентрації в земельному банку 10 
млн. гектарів, що перебувають у державній 
власності з наступним випуском облігацій. 
Це дійсно могло б дати можливість залучи-
ти не менше 10 млрд. доларів під адекватні 
відсотки. І коли в країні вже майже 2 млн. 
безробітних (!), кошти повинні направля-
тися на державну програму стимулювання 
зайнятості та відродження промисловості, 
а не на латання дір «Нафтогазу» та інших 
непрозорих структур. При запуску промис-
ловості Україна здатна залучити значно 
більші інвестиції, ніж за рахунок розпрода-
жу с/г земель - цього відвертого грабунку 
українського народу в найскладніші часи. 

Лунають заяви, що, якщо не «відкри-
ємо» ринок сільськогосподарської землі 
зараз, вимушені будемо зробити це восе-
ни, але на значно гірших умовах. Звісно, 
якщо проводити економічну політику по-
турання імпорту, нарощування закордон-
них кредитів та байдуже спостерігати за 
втратою власного виробництва і робочих 
місць, то ми скоро не тільки землю, а й по-
вітря будемо вимушені продавати!

Викликає природні сумніви ефектив-
ність проведення економічних реформ. 
Іноді складається враження, що ситуація в 
економіці свідомо погіршується, щоб дове-
сти її до того стану, коли єдиним виходом 
для того, щоб якось покращити фінансову 
ситуацію країни, буде названий продаж 
останніх ліквідних активів держави, як 
вічних – земля, так і створених руками лю-
дини – наприклад, залізниці. 

Позиція Радикальної партії в цьому пи-
танні є принциповою та незмінною – ми 
проти продажу сільськогосподарської зем-
лі, але за гарантований обіг прав оренди, в 
тому числі довгостроковий. Мінімальний 
строк оренди - 7 років та виключно грошо-
ва форма орендних платежів - дозволять 
захистити інтереси як інвестора, так і се-
лянина. 

Потрібно припинити грабування ма-
лих та середніх підприємств, що відбува-
ється через монополії великих компаній в 
експорті та постачанні міндобрив і палива. 
Навіть при можливості нетривалого збе-
рігання зерна малі виробники, що об’єд-
налися в кооперативи, можуть продавати 
продукцію на 40% дорожче від тої ціни, 
яку вони отримують у випадку продажу 
відразу з поля, що вони змушені робити 
через відсутність спеціалізованих сховищ 
та капіталу. 

Треба бути повним економічним невіг-
ласом, щоб не розуміти, що значно краща 
альтернатива розпродажу с/г землі з точ-
ки зору залучення інвестицій та розвитку 
економіки є створення потужних інвести-
ційних стимулів для виробничих підпри-
ємств, розвиток харчової промисловості, 
машинобудування, деревообробки, легкої 
промисловості та інших складових реаль-
ного сектору економіки. 

Навіть фігуранти аграрного ринку, що 
заробляють на сільському господарстві, 
говорять, що вони радіють від того, що 
попит на аграрну продукцію в світі зро-
стає, проте вони мріють, щоб Україна була 
не аграрною, а потужною індустріальною 
державою. Адже всі ми хочемо жити в за-
можній і сильній країні!

Олег ЛЯШКО,
 лідер Радикальної партії.

Нещодавно на Національній Раді реформ Президент України Петро По-
рошенко запропонував винести на обговорення громадськості питання 
продажу земель сільськогосподарського призначення. Мовляв, це дасть 
«шалений» ресурс для перезапуску та розвитку економіки – залучення 
інвестицій, створення робочих місць, стабілізацію банківської системи 
тощо.

Зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призна-
чення не можна допустити! Аргументи проти продажу такої землі є не 
тільки економічними, соціальними, а й геостратегічними.

Олег ЛЯШКО:
 «Продаж сільськогосподарської землі –

 не реформа, а злив національних інтересів!»

Зупинити кровотечу, накласти шину 
на зламану ногу – та й загалом не дати 
загинути. І все це – під обстрілами. Кілька 

місяців провели на передовій шестеро студентів 
Тернопільського медичного університету. Вони 
рятували життя бійців, а ще вчили волонтерів і 
солдатів, як самим надавати першу допомогу на 
полі бою. 

Олександр Башта, Михайло Денисюк, Зіновій Гвоздик, 
Ірина Токарчук, Іванна Чобанюк і Сергій Коновалов вчаться 
у медичному університеті. Усі вони є учасниками тернопіль-
ського загону «Білі берети». Сьогодні вони поступово звика-
ють до мирного життя, але продовжують навчати тих, хто 
готовий надавати медичну допомогу в зоні бойових дій. 

Михайло Денисюк і Зіновій Гвоздик перебували в селі 
Піски Донецької області. 

– Головне завдання на передовій – «відганяти» смерть 
від бійця, доки його не транспортують до госпіталю. Нам 
вдалося не втратити жодного життя – і це додає віри у те, 
що робимо, – розповідає Зіновій Гвоздик.

Михайло Денисюк додає, що медику на фронті потріб-
но бути фізично загартованим, як солдату, адже у нього за 
плечима нелегкий наплічник, він також має бути одягне-
ний у засоби захисту, і в цьому всьому потрібно бігати, на 
ходу заскакувати в авто чи БТР. 

Необхідність володіння навичками надання екстреної 
допомоги тернополяни усвідомили ще під час подій на 
Майдані. Хлопцям тоді вперше довелося працювати пліч-о-
пліч. Згодом з’явилися «Білі берети», а після подій на Крим-
ському півострові студенти-медики почали організовувати 

спільні навчання. 
– До нас почали звертатися щодо навчання новобран-

ців добровольчих корпусів і Збройних сил України з основ 
тактичної медицини, – каже Олександр Башта. – Головний 
наголос ми робили на зупинці кровотечі, евакуації, мобілі-
зації. 

Сьогодні тернопільські «Білі берети» проводять чимало 
вишколів у різних куточках України. Аби постійно «бути в 
формі», мати до автоматизму відпрацьовані навички, самі 
також проходять навчання. 

– Тут не можна ані на хвилину розслаблятися, мусиш 
працювати над собою. Навіть для себе регулярно органі-
зовуємо атестаційні збори, під час яких перевіряємо один 
одного, – розповідає Зіновій Гвоздик. 

Як зазначають студенти, головним їхнім завданням 
у «Білих беретах» є навчання якомога більшої кількості 
новобранців. На місце бою медики не відразу можуть 
прибути, а від критичної кровотечі поранений вмирає 
упродовж 2-5 хвилин. Тож уміння допомогти в екстреній 
ситуації може врятувати життя. За словами учасників 
організації, навіть ті з воїнів, які скептично ставилися до 
здобуття таких вмінь, після першого ж бою починають 
ретельно вчитися.

Кожен із «Білих беретів» побував у зоні проведення 
АТО. Крім навчань, вони дбають і про індивідуальні аптеч-
ки солдатів. За словами медиків, у перші місяці бойових 
дій до 70% втрат були спричинені невмінням зупинити 
кровотечі. Правильне накладання джгута могло тоді вря-
тувати не одне життя. Після подібних навчань врятова-
них життів набагато більше.

Представництва «Білих беретів» уже діють у Рівному, 
Львові, Ужгороді, Ніжині, Полтаві, Києві. Серед учасників 
організації є дві дівчини – студентки Тернопільского меду-
ніверситету Ірина Токарчук та Іванна Чобанюк. Іра навчає 
волонтерів, а Іванка найбільше з усіх перебувала на передо-
вій і безпосередньо рятувала життя наших вояків. 

Сьогодні тернопільські студенти-медики звикають до 
мирного життя і планують знову поїхати надавати допомо-
гу в зону АТО. 

– Уже вдома я ще деякий час не відважувався стати на 
зелений газон, побоюючись, що там можуть бути «розтяж-
ки» та міни, – зауважує Михайло Денисюк. – Взагалі, багато 
чого відклалося на рівні умовних рефлексів, які будуть да-
ватися взнаки впродовж тривалого часу.

«Вдома я не відважувався стати на зелений газон, 
побоюючись, що там можуть бути міни»

Тернопільські студенти-медики повернулися з передової, де рятували життя бійців
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Архітектори і урбаністи на замовлення підпри-
ємців, які торгують поруч із залізничним вок-
залом, розробили сучасну інвестиційну пропо-

зицію архітектурного комплексу, який має замінити за-
старілі кіоски, які залишились у спадок з початку 90-х 
років. Проте, радикальна зміна архітектурного облич-
чя привокзальної території викликала двозначну реак-
цію в спільноті місцевих архітекторів та серед окремих 
громадських активістів. Громадськими протестами 
сьогодні нікого не здивуєш — у суспільстві існує тренд 
на критику «всіх і всього». Відсутність в країні реаль-
них реформ і зубожіння населення, спричинене прова-
лом економічної програми уряду, лише підігрівають гра-
дус незадоволення. Не секрет, що протестною актив-
ністю вдало маніпулюють окремі політики, підливаю-
чи бензину в вогонь, щоб відволікти увагу громадськос-
ті від власних оборудок.

Впорядкування кіосків і стихійної торгівлі на при-
вокзальній території було складним завданням, яке по-
чало активно вирішуватись ще за часів Негоди і Куче-
ренка. Рейди міліції і податківців, перевірки санстан-
ції і управління торгівлі міськради не давали жодного 
ефекту. Насправді, більшість торгових точок, якими об-
ріс привокзальний майдан «кришувались» начальника-
ми тих самих інспекторів, яких відправляли на перевір-
ки. Договори оренди і договори сервітутів, після яких 
з’являлись різношерсті ятки, часто ставали технологі-
єю місцевої політичної корупції — правом торгувати на 
вокзалі розраховувались з цілими депутатськими фрак-
ціями попередніх міських рад. Найбільше у цьому про-
явились депутати-бютівці, окремі їх питання продо-
вження договорів оренди скасовувались у 2014 року де-
путатами каденції Надала.

На вокзалі заробляли всі, хто тільки міг. Обіцяли на-
вести лад також всі, хто лише приходив до влади в міс-
ті. І показові дії для цього також час від часу демонстру-
вали. Наприклад, Кучеренко створював кілька разів ко-
місію, яка спочатку забороняла, а через кілька місяців 
знову дозволяла відкрити кіоск для обміну валют. Лев-
ківська міська рада активно дерибанила вокзальні точ-
ки між своїми групами впливу.

Першою претензією на цивілізоване вирішення 
проблеми захаращеного вокзалу стало зведення в лівій 
частині привокзальної території.

Дозвіл на початок її будівництва надав виконавчий 
комітет Тернопільської міської ради від 18.11.1994 року 

№178 п.4. В ньому сказано: «Надати в постійне корис-
тування земельну ділянку, площею 0,065 га по вул. Бог-
дана Хмельницького СП «Гілея ЛТД» під будівництво 
їдальні-кафе з цілодобовим режимом роботи. 

Дане підприємство отримало Державиний акт на 
право користування землею (Серія І-ТР № 002243 від 
29.01.98 р.) на підставі рішення сесії Тернопільської 
міської ради.

Сесія Тернопільської міської ради 16.01.1998р. ви-
дає дозвіл на початок будівельних робіт приватному 
підприємству «Кугуар», засновником якої був громадя-
нин Гуцул. А вже 13 липня 1999 року інспекція архітек-
турного будівельного контролю Управління містобу-
дування і архітектури Тернопільської міської ради ви-
дає дозвіл на початок робіт за номером 61/99. Будівля 
була введена у експлуатацію у 2001 році. Завдяки цьо-
му, на початку 2000-х частина проблем стихійної тор-
гівлі сяк-так була вирішена, залишилось навести лад у 
правій частині площі. 

Роман Заставний мав інші пріоритети. Його цікави-
ла боротьба з Щепановським і приватизація комуналь-
ного майна, він боровся з сміттєвою кризою. Зрештою, 
кожен його крок критикувала «Свобода». Презентував-
ши власний інвестиційний проект забудови території 
вокзалу на Міжнародному інвестиційному форумі в ПК 
«Березіль» у вересні 2007 року, він отримав потужний 
спротив і відступив.

На фото: проект реконструкції Привокзального 
майдану 2007р. за каденції Р. Заставного.

Сергій Надал, відчуваючи силу власної фракції, яка 
гарантувала йому швидке вирішення питань у сесій-
ній залі, взявся за кілька проектів, яких не змогли по-
тягнути попередники. Впорядкування привокзальної 
території почалось у 2011 році. Тоді з вокзальних під-
приємців не злізали перевірки муніципальної полі-
ції і всіх можливих перевіряючих органів. Виявилось, 
що після корупційних хитросплетінь перших двадця-
ти років незалежності, по окремих об’єктах вже немож-
ливо було визначити, хто має право торгувати і хто та 
які суми сплачує до бюджету. Величезні претензії були 
у санстанції та органів міліції, адже неприглядні кіоски 
стали магнітом, що притягував дрібний криміналітет 
та антисоціальних маргіналів — наркоманів, вокзаль-
них повій та безхатьків.

Міський голова дав доручення службам міської 
ради підготувати пропозиції — як позбутись стихій-
ної торгівлі, впорядкувати антисанітарію і застарілі 
архітектурні кіоски «в стилі ранніх дев’яностих», за-
безпечити гармонійну цілісність архітектурного ан-
самблю привокзальної території. Згодом було оголо-
шено конкурс на пошук інвестора, який мав за влас-
ні кошти привести у відповідність торгові об’єкти і та-
ким чином вирішити питання стихійної торгівлі біля 
вокзалу і на вул. Чорновола, забезпечивши продавцям 
альтернативу.

Під час конкурсу проектів дискутувалось питання 
продажу землі, на якій буде споруджений новий об’єкт 
у власність підприємцям. Позиція міського голови Сер-
гія Надала була однозначно негативною — земля по-
винна залишитись у власності громади міста, підприє-
мець буде щомісяця сплачувати за оренду. 

Можливо, продаж землі дав би одноразовий прихід 
у місцевий бюджет значної суми, але тоді земля наза-
вжди залишилась би у приватних структур — вони мо-
гли б після 2-3 перепродажів збудувати там все що за-
манеться на абсолютно законних підставах. Земля за-
лишиться за міською громадою — а це регулярні над-
ходження в бюджет міста від оренди і контроль забудів-
ника щодо виконання взятих на себе зобов’язань.

На фото: Інвестиційна пропозиція ПП «Околиця» 
2014р., підготовлена Львівським інститутом архі-
тектури. 

ПП «Околиця» перемогло у конкурсі, у результаті 
чого з ним було укладено інвестиційну угоду, у якій пе-
редбачено сплату коштів до міського бюджету і прове-
дення благоустрою території Привокзальної площі. Та-
кож у даному об’єкті передбачене створення нових ро-
бочих місць та можливість для торгівлі дрібних торгів-
ців, приїжджих з близьких сіл. На відміну від проекту 
2007р. будівля буде зведена не на місці парковки авто-
мобілів, а на місці існуючих кіосків.

«Розробником містобудівної документації цього 
об’єкту є Львівський інститут архітектури, - розповідає 
головний архітектор міста Василь Бесага. – Дані робо-
ти було заплановано виконати для впорядкування на-
вколишньої території, щоб забезпечити благоустрій, ас-
фальтування, освітлення та облаштування належного 
заїзду для туристичних автобусів за кошти інвестора. 
Адже у нас єдине місто у Західній Україні, де немає тако-
го заїзду і це створює проблеми з туристичним потоком. 
Також дуже важливим залишається питання наведення 
ладу з кіосками, автопричепами, які знаходяться біля за-
лізничного вокзалу. Саме тому з підприємцями, які там 
торгують, була домовленість створити сучасний комп-
лекс, де вони зможуть здійснювати свою підприємниць-
ку діяльність, а також там же будуть передбачені місця 
для торгівлі сільськогосподарською продукцією».

Зведення сучасного торгового комплексу зіткну-
лось з непростими інженерно-інфраструктурними за-
вданнями. Адже потрібно було провести додатковий за-
хист інформаційної магістралі «Укртелекому». Забудів-
ник спільно з інженерами-зв’язківцями розробив пере-
лік додаткових заходів, які забезпечать безперебійну 
роботу телекомунікаційних мереж зв’язку.

Зведення торгового комплексу викликало незадо-
волення групи тернопільських архітекторів, які не по-
годились з розробкою Львівського інституту архітек-
тури. Професійну дискусію підхопили ті підприємці, які 
втратили можливість продовжити багаторічні тіньові 
схеми привокзального краму і окремі громадські акти-
вісти.

Ряд громадських організацій виступили проти бу-
дівництва біля залізничного вокзалу. Їх позиція швид-
ше є емоційним спротивом новому, аніж намаганням 
знайти альтернативу. Вуличні акції, в яких активісти 
підтримують одну зі сторін конфлікту, мало схожі на ак-
ції громадянського суспільства.

Міський голова зустрівся з архітекторами, підпри-
ємцями, громадськими активістами і запропонував їм 
погодити всі спірні моменти за столом перемовин. Про-
те, громадські активісти, схоже, на діалог не налашто-
вані...

Вероніка ЦАРИК.

Що насправді відбувається у Тернополі 
біля залізничного вокзалу?

Позиція переможця інвестиційного проекту

На фото: старі кіоски
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На Тернопіллі духовенство роз-
почало боротьбу проти штучних 
квітів та вінків на могилах. Свяще-
ники кажуть, щороку на смітники 
з кладовищ викидають сотні тонн 
пластику, що неабияк шкодить до-
вкіллю. У церкві радять прикраша-
ти могили рідних живими квітами і 
навіть замовили спеціальні банери, 
на яких роз’яснюють шкоду штуч-
них прикрас. 

У селі Острів Тернопільського 
району мешканці до екологічної 
ініціативи прислухалися і практич-
но очистили цвинтар від пласти-
кових квітів. Місцева жителька На-
дія Хрумчак вже не перший рік при-
крашає могили рідних живими рос-
линами. Вона радить висаджувати 
квіти, які встеляють землю або ж 
кущові – тюльпани, півонії, хризан-
теми, троянди. 

Жінка є прихожанкою храму 
Святого Архистратига Михаїла в 
Острові, де служить отець Василь 
Шафран. Саме він започаткував еко-
логічну пропаганду на кладовищах. 
Священик не міг спокійно спостері-
гати за тим, як щовесни штучні при-
краси буквально «ховають» у зем-
лю, прибираючи на могилах рідних. 

- Деякі сільські парафії мають 
зловісну практику закопування 
сміття. Люди думають, що захову-
ють проблему, але вона нікуди не 
зникає,- каже референт екологічно-
го бюро Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії ієрей о. Василь Шаф-
ран. - Один такий вінок розклада-
ється в землі понад 200 років, а при 

спаленні руйнує озоновий шар. 
Та найбільше від спалювання 

вінків страждають самі ж люди. В 
осінньо-весняний період зростає 
кількість хворих на астму. Еколо-
ги стверджують, під час таких вар-
варських і бездумних прибирань,у  
повітря виділяються дуже отруйні 
формальдегіди, фосфати, які шко-
дять здоров’ю людини. 

Священики заявляють - альтер-
нативою пластику є живі квіти та 
жива молитва. 

Усі факти забруднення довкілля 
написали на спеціальному плакаті. 
Півтори сотні таких банерів висять 
при кожному вході на цвинтар у се-
лах області.  Але повністю позбути-
ся проблеми поки що не вдається. 
Натомість екологи радять україн-
цям брати приклад з європейських 
країн, зокрема із сусідньої Польщі.  

- Вони переходять на квіти, зро-
блені з паперу або подібного мате-
ріалу, який швидко розкладаєть-
ся, - каже голова громадської орга-
нізації «ЕкоЛендс» Олександр Філь. 
- Тож і прикрашають могили, і не 
приносять шкоди довкіллю. 

Багато ж тернополян відмов-
ляються від пластмасових квітів із 
економії. За рік штучні прикраси 
подорожчали вдвічі. До екологічної 
ініціативи греко-католики закли-
кають приєднатися і православ-
них, і римо-католиків. Адже мета у 
всіх, незалежно від віросповідання, 
єдина – зберегти нашу планету для 
майбутніх поколінь.  

Олександр ЗАВАЛЯНИЙ.

У Тернополі спіймали 
кредиторів-шахраїв

Прокуратура міста Тернополя здійснює процесуальне керівництво 
у кримінальному провадженні стосовно посадових осіб двох кредит-
них спілок за вчинення кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.3 ст.190 КК України (шахрайство).

- Встановлено, що у 2014 році посадові особи зазначених підпри-
ємств винайняли офісне приміщення та під приводом надання кредит-
них коштів по програмі «Платинум гроші» вводили в оману людей, які 
в силу життєвих обставин терміново потребували кошти, але не мо-
гли отримати кредит у банку або іншій фінансовій установі, - повідо-
мляють у прес-службі обласної прокуратури. Громадянам пропонува-
ли отримати позику на вигідних умовах і, як правило, без будь-яких до-
кументів про доходи. Щоправда за умови попередньої сплати першого 
грошового внеску на рахунки цих установ за нібито надані інформацій-
ні, консультаційні послуги.

Упродовж 2014-2015 років ніхто з клієнтів цих спілок обіцяної по-
зики так і не отримав. Водночас, у результаті шахрайських дій посадо-
вих осіб фінустанов жителям Тернопільщини спричинено збитки на за-
гальну суму понад 180 000 гривень.

У ході досудового розслідування кримінального провадження пра-
воохоронці затримали 3 підозрюваних у вчиненні шахрайства. 

- Руслане Михайловичу, що змінилося за 
останній рік у підрозділах громадської мі-
ліції Тернопільщини?

-  Як і громадянському суспільству довело-
ся робити свій вибір, так і правоохоронні ор-
гани переорієнтовувалися на вимоги сучас-
ності. Основні завдання міліції – безпека, за-
хист, дотримання прав людини, - залишили-
ся незмінними. Суттєві корективи внесено до 
методів роботи, сталися кардинальні кадро-
ві зміни, змінюється структурний склад гро-
мадського блоку міліції. 

По-перше, всі знають, що після Революції 
Гідності було ліквідовано підрозділ «Беркут». 
Новостворена рота міліції громадської безпе-
ки особливого призначення майже  на вісім-
десят відсотків оновила свій кадровий потен-
ціал. Залишилися лише ті, хто служив чесно 
та сумлінно, не виконував  злочинних наказів 
тодішньої влади, не був помічений у якихось 
компрометуючих ситуаціях.  До слова, саме ця 
новостворена служба першою відбула на схід, 
коли там щойно почалися заворушення.

Повномасштабна державна антитерорис-
тична операція, що була оголошена у квіт-
ні на сході країни, спонукала не лише нас, а 
й усю українську міліцію до створення до-
бровольчих батальйонів. У структурі громад-
ського блоку з’явився ще один новий підроз-
діл – спецбатальйон міліції патрульної служ-
би «Тернопіль». Його кадрове наповнення 
- добровольці з числа активістів, майданів-
ців, цивільного населення області, колишніх 
правоохоронців. Нелегко було формувати ба-
тальйон зі ста п’ятдесяти чоловіків, переваж-
на більшість яких не мали навиків бойової та 
спеціальної підготовки. Для цього були орга-
нізовані спеціальні вишколи. Проте найбіль-
шою проблемою стало матеріально-технічне 
забезпечення. З державного бюджету коштів 
практично не надходило, а людей потріб-
но було забезпечити формою, спеціальними 
та захисними засобами. Але немає безвихід-
них ситуацій. На наші звернення про допо-
могу відгукнулися тисячі людей. І вже у серп-
ні, коли п‘ятдесят бійців батальйону разом зі 
зведеним загоном правоохоронців їхали на 
схід, у них було все необхідне.

- У перспективі - нові реформи, анонсо-
вані МВС. Вони знову ж таки стосуються 
громадського блоку міліції.

- Злиття автоінспекції та патрульної служ-
би у єдиний підрозділ патрульної поліції роз-
почалося з Києва. У червні на вулиці столиці 
мають вийти нові поліцейські, а далі експери-
мент пошириться на міста-мільйонники. Тер-
нопільщина, за умови успішної реалізації за-
думу, «екперементуватиме» вже наступно-
го року. Сподіваюся, міністерство врахує най-
тонші деталі реформаторського задуму, і ми 
прийдемо до бажаного результату. З огляду 
на минулий досвід, коли у 2005 році на район-
них рівнях були ліквідовані підрозділи  ДАІ й 

автоінспектори стали патрульними – нічого 
доброго не вийшло. 

Задум МВС – нові люди в новій патрульній 
поліції. Плюс великий, але чи кількамісячне 
навчання зробить із цивільного інженера, пе-
дагога, столяра професійного поліцейського? 
Мало вивчити законодавство. Цілі новоство-
реної служби - не лише затримання порушни-
ків, а й  профілактична робота, соціальні про-
екти та багато іншого, що остаточно переорі-
єнтує українську  міліцію з каральних функ-
цій на сервісні. Існуюча система – недоскона-
ла, але вона відпрацьовувалася роками. Розу-
мію, у нас немає багато часу, а тому експер-
там, спеціалістам, які працюють над проекта-
ми цих реформ, треба враховувати найдрібні-
ші деталі. Це моя особиста думка.

- А як же грузинський досвід реформуван-
ня, про який так багато говориться. У МВС 
навіть опікується створенням нової полі-
ції перший заступник міністра внутрішніх 
справ, уродженка Тбілісі  Ека Згуладзе.

-   Грузія – не Україна. Ні площею, ні кіль-
кістю населення, ні його національним скла-
дом, ні культурою, ні менталітетом. 

- Тернопільська міліція  готова до ство-
рення патрульної поліції? 

- Матеріально й технічно - ні.
- Ще одна очікувана зміна – створення 

універсального підрозділу на кшталт аме-
риканського чи канадського SWAT.

- Організація цього підрозділу відбувати-
меться на базі нині існуючої служби міліції 
швидкого реагування «Сокіл». До його скла-
ду також увійдуть співробітники роти мі-
ліції громадської безпеки особливого при-
значення та спецбатальйону. Такий собі уні-
версальний спецназ із назвою КОРД - корпус 
оперативно-раптової дії. Його повноваження 
– охорона громадського порядку, звільнення 
заручників, боротьба з тероризмом.

- Сьогоднішній  кадровий склад тер-
нопільської міліції громадської безпеки 
може працювати по-новому?

- Практично усі підрозділи громадсько-
го блоку міліції не укомплектовані. Примі-
ром, лише в службі дільничних інспекторів та 
патрульній не вистачає  по більше ніж півсо-
тні людей, у роті судової міліції «Грифон» та  
роті міліції громадської безпеки особливого 
призначення - по вісімнадцять осіб. Що стало 
цьому причиною? Це своєрідне очищення, бо, 
як з’ясувалося, не всі, хто носив міліцейський 
мундир, виявилися готовими до служби в не-
мирний час. Коли виникла  необхідність їхати 
забезпечувати правопорядок на звільнених 
від сепаратистів  територіях, дехто був не го-
товим до таких завдань. Зрозуміло, такі люди 
залишили міліцейські ряди.  

Працювати по-новому ми зобов’язані. Хто 
не може чи не хоче, тим не місце в правоохо-
ронній системі.

Наталя БІСОВСЬКА.

Руслан БАЛИК: «Ми зобов’язані працювати 
по-новому. Хто не хоче чи не може –

тим не місце в правоохоронній системі»
Наша розмова із заступником на-
чальника обласного управління 
внутрішніх справ Русланом БАЛИ-
КОМ торкнулася багатьох актуаль-
них та проблемних питань підроз-
ділів, що входять до громадського 
блоку міліції. Підполковник мілі-
ції висловив свою думку щодо  ре-
формувань, анонсованих міністер-
ством, та  розповів, чи готова тер-
нопільська міліція до таких змін.

На цвинтар - 
з живими квітами

У селі Острів на 
Тернопільщині 
почали втілювати 
на практиці 
екологічні
ініціативи церкви
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За даними Міністерства со-
ціальної політики України, на 
сьогодні близько 3 мільйо-
нів сімей мають право на при-
значення житлових субсидій 
і лише 1 мільйон домогоспо-
дарств скористався таким пра-
вом. Це пов’язано з небажан-
ням громадян звертатися до 
органів соціального захисту 
населення через можливі бю-
рократичні перепони, необхід-
ністю збирання певної кіль-
кості документів та недовіри 
до державних інституцій в ці-
лому. 

28 лютого 2015 року при-
йнято постанову Кабінету Мі-
ністрів України за № 106 та 
введено в дію новий механізм 
надання житлових субсидій, 
яким передбачено низку поло-
жень, що дадуть змогу значно 
спростити процес їх призна-
чення, скасувати обмеження, 
які сьогодні не дають можли-
вості багатьом сім’ям скорис-
татися правом на цей вид соці-
альної підтримки. 

Для того, аби забезпечи-
ти видатки держави на на-
дання житлових субсидій в 
умовах зростання тарифів на 
житлово-комунальні послуги, 
за пропозицією Уряду внесено 
зміни до Державного бюдже-
ту України на 2015 рік та до-
датково виділено 12,5 мільяр-
да гривень. Загалом на фінан-
сування субсидій передбачено 
24 мільярда гривень.

Урядовим рішенням, зокре-
ма, передбачається, що призна-
чення субсидії відбуватиметься 
на підставі лише двох докумен-
тів – заяви та декларації (скасо-
вується необхідність надання 
довідок про доходи, у тому чис-
лі й працюючих осіб). При цьо-
му запроваджуються спрощені 
форми заяви та декларації про 
доходи і витрати осіб для звер-
нення за субсидією.

Кожне домогосподарство 
одночасно з рахунком для 
оплати енергоносіїв у квітні 
та жовтні 2015 року отримає 
спрощені форми заяви та де-
кларації для звернення за при-
значенням субсидії. Підпри-
ємства, що надають послуги з 
газопостачання, електропос-

тачання та централізованого 
опалення мають забезпечити 
виготовлення бланків Заяви 
та Декларації і доставку їх до 
споживачів разом з рахунками 
на оплату послуг (форми блан-
ків заяв та декларацій в елек-
тронному вигляді можна за-
вантажити на офіційних сай-
тах Кабінету Міністрів України 
kmu.gov.ua, Міністерства соці-
альної політики України mlsp.
gov.ua, або департаменту соці-
ального захисту населення об-
лдержадміністрації sobes-ter.
gov.ua). 

Скасовуються всі обмежен-
ня щодо майнового стану осіб, 
які звертаються за призначен-
ням субсидій, крім здійснення 
одноразової дороговартісної 
покупки (на суму понад 50 тис. 
гривень): 

наявність у власності двох 
житлових приміщень; 

наявність у власності двох 
автомобілів; 

наявність у складі домогос-
подарства осіб працездатно-
го віку, які не працюють, не на-
вчаються і не перебувають на 
обліку як безробітні;

здача в найм житлового 
приміщення;

здійснення покупки то-
варів, робіт та послуг (у тому 
числі оплата медичних послуг 
та навчання) на суму понад 10 
прожиткових мінімумів.

Запроваджується надання 
субсидії на 12 місяців, а не на 
опалювальний період, як ра-
ніше. Встановлюється автома-
тичний принцип надання суб-
сидії на новий період (скасову-
ється необхідність повторного 
звернення до органу соціаль-
ного захисту населення для 
призначення субсидії на новий 
період у разі відсутності змін).

Запроваджується прин-
цип призначення субсидії на 
підставі задекларованих да-
них заявником. При цьому пе-
ревірка достовірності цих да-
них здійснюватиметься ор-
ганами соціального захисту 
вже після призначення субси-
дії, шляхом здійснення запитів 
до відповідних органів, уста-
нов та організацій. Всі члени 
домогосподарства дають зго-

ду на обробку персональних 
даних про сім’ю, доходи, ви-
трати, що необхідні для при-
значення житлової субсидії. 
У разі зміни обставин, які мо-
жуть вплинути на отриман-
ня житлової субсидії (зміни у 
складі зареєстрованих у жит-
ловому приміщенні (будинку) 
осіб, зміни у переліку отриму-
ваних житлово- комунальних 
послуг, умов їх надання, вико-
навців житлово-комунальних 
послуг, про купівлю товарів 
або оплату послуг) заявник 
зобов’язується у місячний тер-
мін повідомити орган соціаль-
ного захисту населення. Якщо 
подано неповні чи недостовір-
ні відомості про доходи та ви-
трати зареєстрованих у жит-
ловому приміщенні/будин-
ку осіб, може бути відмовле-
но в призначенні субсидії або 
припинено її надання. У тако-
му разі заявник зобов’язується 
повернути надміру перерахо-
вану (виплачену) суму субсидії 
у подвійному розмірі.

Щоб полегшити розраху-
нок субсидій, Міністерством 
соціальної політики України 
розроблено Таблицю залеж-
ності доходу на одну особу та 
обов’язкового відсотку плате-
жу (додається). Громадяни мо-
жуть користуватися нею, щоб 
самостійно дізнатися, який 
розмір субсидії вони можуть 
отримати.

Розрахунок обов’язкового відсотка та щомісячного платежу

Слід знати, як скористатися 
субсидіями

Розпочато роботу з виготовлення підприємства-
ми, які надають послуги з газопостачання, електро-
постачання та централізованого опалення, бланків 
заяви про призначення житлової субсидії та деклара-
ції про доходи і витрати осіб, які звернулися за при-
значенням субсидії.

В областях виготовляють бланки заяв і декларацій 
про доходи, листівок-повідомлень та інструкцій про по-
рядок заповнення бланків, підготовлених Мінсоцполі-
тики. «До 15 квітня 2015 року всі споживачі разом із пла-
тіжками на житлово-комунальні послуги мають отрима-

ти документи, необхідні для призначення житлової субсидії», — повідомляє прес-служба Мінрегіону.
Відомості про адресу управління соціального захисту населення, куди слід надавати або над-

силати бланки заяви та декларації, телефони для отримання інформації з питань надання жит-
лових субсидій, буде розміщено у листівках-повідомленнях. Інформацію можна отримати і в рай-
держадміністраціях, виконкомах міських і районних рад, а також на сайті Мінсоцполітики в роз-
ділі «Все про житлові субсидії». 

СУБСИДІЇ:
кому і скільки

В умовах приведення цін на енергоносії до 
економічно обґрунтованих показників, 
що в свою чергу призводить до росту 

цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, 
одним з основних завдань держави та 
Уряду є забезпечення соціальної підтримки 
малозабезпечених громадян, а саме – 
зменшення їх витрат на оплату житлово-
комунальних послуг. Одним з найбільш 
дієвих механізмів такої підтримки є надання 
населенню житлових субсидій.
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Коли є спокій у душі 
Ростислав Крамар закінчив Українську акаде-

мію друкарства у Львові, факультет книжкової гра-
фіки. За час навчання брав участь у молодіжних ви-
ставках малярства і графіки. Сьогодні працює ху-
дожнім редактором у тернопільському ви-
давництві, оформлює книжки і створює до 
них ілюстрації.

Дряпанки називає своїм хобі: робить їх не 
задля кількості, кожна має свій неповторний 
орнамент і кольори. Шкаралупа яйця – незви-
чайний матеріал, каже чоловік. Повторити од-
наковий візерунок, навіть якщо було б таке ба-
жання, не вдасться. 

На відміну від писанок, дряпанками в Укра-
їні займається не так багато майстрів. Робота 
ця – дуже кропітка та вимагає зосередженос-
ті й терпіння. Давньою технікою  Ростислав за-
хопився ще в студентські роки. Тепер присвя-
чує цьому вільний час. Свою роботу порівнює з 

ювелірною. Братися за неї, розповідає, слід лише тоді, 
коли є спокій у душі.

– Не так очі, як пальці втомлюються, – каже май-
стер. – Під час роботи над дряпинкою її непросто 
втримати, особливо перепелині яйця. Спершу бага-

то тріскало просто в руках. Бувало, завершу 
дряпанку, а за мить лишилися одні шматоч-
ки. Що робив? Брав інше й продовжував ро-
боту.

Берегиня – для жінок, 
коники – для дітей 

Сьогодні у колекції тернополянина – 
близько трьохсот авторських дряпанок з 
неповторними візерунками. Автентични-
ми орнаментами майстер прикрашає лебе-
дині й навіть страусині яйця. Така екзоти-
ка вимагає й більше зусиль: шкаралупка у 
них тверда, тому працювати важче. Робо-
та над курячим чи качиним яйцем займає 

декілька вечорів, а от страусине доводиться видряпу-
вати від двох тижнів і до місяця. 

На дряпанках Ростислава Крамара – дивовижні 
квіти та рослини, чудернацькі тварини й символи-
обереги. Також прикрашає рукотвори самобутніми 
узорами з вишивки й трипільського посуду, знайде-
ного під час розкопок.

– Ось старий трипільський символ – берегиня, – 
показує майстер. – Це жіночий знак. А дряпанки з ко-
никами добре дарувати дітям. Вважається також, що 
це символічне побажання здоров’я і добробуту. 

Ікона на шкаралупці
Є у колекції тернополянина і дивовижні дряпанки-

полотна. На шкаралупці, з допомогою звичайного но-
жика, майстер видряпує копії картин художників епо-
хи Відродження, ікони. Вишукана робота вражає тон-
ким переплетенням світлих і темних ліній і схожістю 
з оригіналом.

Дряпанки Ростислава Крамара є у приватних ко-
лекціях в багатьох країнах світу. Завдяки інтернету 
про них дізнається більше шанувальників україн-
ської автентики. Їх охоче замовляють у подарунок 
співвітчизники, які живуть за кордоном, і навіть 
іноземці. Для них це не лише краса, а й екзотика. 

Авторську техніку Ростислава вже почали наслі-
дувати. Останнім часом, розповідає, зустрічає в інтер-
неті дряпанки, які нагадують його власні.

Великодні яйця з… Китаю 
На Великдень тернополянин робить дряпанки із 

символічними пасхальними символами. За словами 
майстра, для нього було несподіванкою, що такі ви-
роби зберігаються роками без жодної подряпини. 

– З іншими орнаментами пробував – з часом 
з’являються тріщинки, – каже він. – А ці ніби щойно 
зроблені.

Напередодні Великодня українські ринки запо-
лонили вироби з Китаю. 
Традиційні для нашої 
країни пасхальні обере-
ги, каже Ростислав Кра-
мар, штампують там ве-
ликими партіями і нам 
же продають.  

Такі вироби хоч і ми-
лують око, але не мають 
основного. Енергетика, 
неповторність і душев-
ність – те, за що завжди 
цінували рукотвори. А їх 
підробити неможливо. 

Антоніна БРИК.

Тернополянин творить 
унікальні шедеври 
до Великодня

На шкарлупках 
яєць майстер 
може 
зобразити 
навіть копію 
картини Рафаеля

Великдень – гаряча пора у тернополянина Ростислава Крамара. Для нього 
оздоблення яєць – це більше, ніж традиція. На шкаралупі чоловік творить 
справжні шедеври. Спочатку він фарбує яйця у коричневий колір, зваривши їх 

разом із цибулинням. А потім спеціальним інструментом вишкрябує на них вишукані 
візерунки. Для оздоблення використовує християнські мотиви, трипільську символіку, 
народні орнаменти. Деякі його роботи вражають масштабом – коли, наприклад, на 
невеликому яйці вміщається копія картини епохи Ренесансу.
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Бюджет Нью-Йорка
 перевищив бюджет усієї Росії

Після деяких уточнень міська вла-
да американського Нью-Йорка опри-
люднила реальний бюджет-2015. Він 
складає понад трильйон доларів, що 
більше, ніж прогнозований ВВП всієї Ро-
сійської Федерації на цей рік, повідомляє 
«Преса України» з посиланням на амери-
канські ЗМІ. Таким чином, уся економіка 
Росії арифметично дорівнює бюджету ве-
ликого американського міста. Номіналь-
ний прогнозований ВВП Росії на 2015 рік, 
у зв’язку з падінням курсу рубля, складе 
не більше $965 мільярдів, що, як мінімум, 
на $50 мільярдів менше бюджету «столи-
ці світу» Нью-Йорка. 

В Індії голодні мавпи 
атакують інтернет

Туристи, які відвідують історич-
ні пам’ятки в Індії, часто не можуть 
зв’язатися з рідними та друзями через 
відсутність інтернету. Точніше - вай-
фай зв’язку, повідомляє «Еспресо.TV». 
Особливо потерпають гості прадавньо-
го міста Варанасі - його атакують зграї 
голодних мавп, які або ненавидять про-
грес, або полюбляють гризти телекому-
нікаційні кабелі. І нічого з ними не вдіяти 
не можна, оскільки мавпи тут - священні 
тварини.

Захід «проковтнув» 
анексію Криму

Незважаючи на те, що країни Захо-
ду постійно протестували проти анек-
сії Криму, вони, фактично, «проков-
тнули» її. Про це заявив прем’єр-міністр 
Болгарії Бойко Борисов, повідомляє 
«EUobserver». «На суто дипломатичному 
рівні, цей крок (анексія) постійно опро-
тестовувався, але чомусь західний світ 
«проковтнув» Крим», - сказав він. І до-
дав: Захід ніколи не скаже, що він зро-
бив це, але насправді так воно є, врахову-
ючи той факт, що «Крим ніколи не згаду-
ється, коли ми говоримо про Мінські уго-
ди». Прем’єр Болгарії також зауважив, що 
Меркель і Олланд - двоє найвпливовіших 
лідерерів ЄС - їздили до Мінська, аби по-
бачити Путіна й піти на поступки, щоб 
досягти угоди з президентом РФ.

Авіапрогрес Молдови 
Згідно із звітом ради міжнародних 

аеропортів Європи, за 2014 рік пасажи-
ропотік міжнародного кишинівсько-
го аеропорту виріс на 34,8 відсотка. Це 
стало абсолютним рекордом і дозволило 
йому отримати статус лідера серед євро-
пейських аеропортів з пропускною здат-
ністю до п’яти мільйонів пасажирів на 
рік. Молдавський аеропорт у сім разів пе-
ревищив середньоєвропейський рівень 
зростання пасажиропотоку, рівний 5,4 
відсотка. Такий значний ріст досягнутий 
завдяки залученню у міжнародний аеро-
порт Кишинева нових операторів. У 2013 
році почав виконувати регулярні рейси з 
Кишинева low-cost «Wizz Air». Торік залу-
чили найбільшу російську авіакомпанію 
«Аерофлот». Також з’явилося багато но-
вих напрямків і збільшилося число рей-
сів у авіакомпаній, які вже працювали в 
Молдові. Ще однією причиною стало ска-
сування візового режиму з ЄС. У компанії 

«Avia Invest» планують збільшити паса-
жиропотік ще, як мінімум, удвічі. 

У Європі буде 
«льодовиковий період»?

Через підвищення температури 
повітря льодовики Гренландії стрім-
ко тануть. Щомісяця з острова в Атлан-
тичний океан стікає неймовірна кіль-
кість прісної води. Через це сповільню-
ється Гольфстрім, який несе теплі води 
Атлантики на північ Європи, забезпечую-
чи м’який клімат у прибережних країнах, 
повідомляє УНІАН. Міжнародна група ге-
ологів, океанологів і метеорологів з Пот-
сдамського інституту досліджень впли-
ву на зміну клімату (Німеччина), вважає, 
що це може загрожувати похолоданням у 
Європі та підвищенням рівня моря в Аме-
риці. Щоправда, провідний автор дослі-
дження застерігає від панічних висно-
вків. За його словами, у найближчі 20 ро-
ків Європа точно не замерзне. 

Черговий крок залякування
Москва продовжує укріплювати ар-

мію й готуватися до військового про-
тистояння. Тепер Росія надумала розміс-
тити на аеродромах Арктики винищувачі 
МіГ-31. Про це заявив заступник коман-
дувача військами повітряно-космічної 
оборони генерал-майор Кирило Мака-
ров, інформує ICTV. За його словами, у 
разі військового конфлікту літаки мають 
прикривати судна РФ. Генерал повідо-
мив, що невдовзі планують розгорнути 
в Арктиці мережу радіолокаційних стан-
цій, які можуть працювати фактично без 
персоналу. 

Рекорд у 100 років? 
Без проблем!    

100-річна жителька Японії стала 
першою, хто у такому поважному віці 
здолав дистанцію півтори тисячі ме-
трів вільним стилем. Мейко Нагаока 
встановила цей рекорд у 25-метровому 
басейні, повідомляє ВВС. На змаганнях, 
які відбулися у Мацуямі, вона була єди-
ною представницею у свої віковій кате-
горії - від 100 до 104 років. У міжнародній 
федерації плавання стверджують: Мей-
ко Нагаока - світовий лідер у цій катего-
рії, маючи 24 титули як на коротких, так 
і на довгих дистанціях. Спортсменка по-
чала займатися плаванням аж у 82 роки. 
Спершу відвідувала басейн заради ліку-
вання колін. «Я хочу плавати, поки не до-
сягну 105 років, якщо зможу стільки про-
жити», - сказала Нагаока агенції «Kyodo». 
Варто зазначити, у Японії стрімко відбу-
вається процес старіння населення. Торік 
офіційно зафіксували рекордну кількість 
довгожителів - 59 тисяч.

Книги, заковані у ланцюги
Винахід друкарського верстата 

став епохальною подією у розвитку 
друкарства. До цього фоліанти були ру-
кописними, а їх ціна - фантастичною, 
адже над кожною книжкою годинами си-
діли ченці, і процес переписування розтя-
гувався інколи на роки. Щоб уберегти ру-
кописи від шахраїв і злодіїв, в бібліотеках 
книги прикріплювали до полиць ланцю-
гами, повідомляє «Культорологія». У се-
редньовічних бібліотеках стелажі були 
обладнані спеціальними кільцями для 
ланцюгів. Ланцюги були досить довги-
ми, щоб з книгою можна було працюва-
ти, але, водночас, винести її з приміщен-
ня було неможливо. Книги на полицях 
стояли інакше, ніж сьогодні, - корінцем 
від читача. Це давало змогу не заплутува-
ти ланцюги, коли книгу знімали з полиці. 
Практика «приковування» книг ланцю-
гами проіснувала до кінця 1880-х років.  
Відтоді книжки почали видавати масово 
і їхня собівартість знизилася. Сьогодні у 
світі є кілька бібліотек, де книги все ще 
зберігаються на ланцюгах.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.uaУкраїна і світ

Україна
За темпами інфляції - 

друге місце у світі
Ціни в Україні ростуть зі швидкіс-

тю 111 відсотків на рік. Із таким показ-
ником наша країна посіла друге місце у сві-
ті за темпами інфляції. Випереджає Украї-
ну лише Венесуела з показником 252 відсо-
тки, повідомляє оглядач «Washington Post» 
Метт О’Браєн. 

Ненаситний «Нафтогаз»

Справедливий тариф на газ для насе-
лення - 9,6 тисячі гривень. Про це в ефірі 
одного з телеканалів заявив голова прав-
ління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Ко-
болєв, передає «Укрінформ». «Тариф, який 
сплачує кінцевий споживач, складається 
з багатьох комплементів. Основний ком-
понент - це сама ціна газу. До неї додають-
ся витрати на імпорт, транспорт, податки 
на сам і газ, ПДВ - і виходить кінцевий та-
риф. При імпортних цінах, що наразі діють 
на газ, справедливий тариф для кінцевого 
споживача склав би 9,6 тисячі гривень», - 
зазначив Коболєв.

Місцеві вибори -
 без мажоритарки

За новим законом, місцеві вибори по-
винні відбутися у жовтні цього року.  Во-
левиявлення проводитиметься за відкри-
тими списками. Міських голів обирати-
муть у два тури. Про це в інтерв’ю «5 кана-
лу» заявив міністр юстиції Павло Петренко. 
За його словами, запровадження відкритої 
пропорційної системи на виборах у місцеві 
ради дасть змогу перебороти найбільш ко-
румповану мажоритарну складову.

Не націнка, а кримінал
Антимонопольний комітет встано-

вив, що деякі імпортні ліки в аптеках 
продають з необгрунтованою націнкою 
до 600 (!) відсотків. Про це розповів го-
лова Львівського обласного тервідділен-
ня АМКУ Андрій Басараба, інформує ZIK. За 
словами Басараби, АМКУ з допомогою ре-
гіональних тервідділень проводив дослі-
дження цін на ліки. «Виявлені ознаки імо-
вірної змови основних імпортерів ліків в 
Україну. Є інформація, що деякі ліки мають 
торгівельну націнку до 600 відсотків», - ска-
зав посадовець. 

На контрпропаганду
 немає грошей

Російська пропаганда - не нове яви-
ще за кордоном. РФ цим займається ба-
гато років. А останні два-три роки вклада-
ли в інформаційні війни понад $4 мільярди 
щорічно, розповів у ефірі телеканалу новин 
«24» експерт з міжнародного та європей-
ського права Вадим Трюхан. За його сло-
вами, канал «Russia Today» зроблений на-
стільки професійно, що телеглядачі за кор-
доном іноді його порівнюють із CNN. Та-
кож російські пропагандисти діють через 
посольства своєї країни. Фактично, на базі 
посольств працює агентура і представники 
спецслужб. А в бюджеті України не закла-
дено коштів на контрпропаганду, чи про-
сування власних інтересів в інформаційній 
сфері за кордоном. Приміром, у Вашингто-
ні працює одне інформаційне держагент-
ство з одним журналістом на всю Америку. 
На думку експерта, Україна програє інфор-
маційну війну ще й через слабку диплома-
тичну службу. 

На митницях
 «застрягають» мільярди  

Фракція «Самопоміч» вимагає розпо-
чати активну боротьбу з хабарництвом 
на митницях і пропонує залучити до цьо-
го іноземців. Про це під час погоджувальної 
ради заявив голова фракції Олег Березюк, 
передає «Укрінформ». «Повз нашу митни-
цю проходить ще один бюджет країни. У нас 
є пропозиція - давайте зробимо так, як сво-
го часу було у Болгарії та Румунії -   віддамо 
нашу митницю в управління швейцарській, 
німецькій або навіть американській митни-
цям на рік чи два. І подивимося на результат», 
- сказав нардеп. Він попросив уряд вивчити 
пропозицію. «Цей крок дасть змогу залучити 
до держбюджету близько 300 мільярдів гри-
вень, необхідних для забезпечення соціаль-
них виплат», - пояснив Березюк.

Чому безпартійні 
мають фінансувати партії?
Мін’юст готує законопроект про фі-

нансування політичних партій з держ-
бюджету. Про це в інтерв’ю «5 каналу» за-
явив глава відомства Павло Петренко. 
«Спільно з міжнародними експертами, про-
фільним комітетом у парламенті сформо-
вана робоча група, і вже на фінішній ста-
дії проект закону, який передбачає держав-
не фінансування парламентських партій», 
- сказав він. Закон передбачатиме держфі-
нансування не лише парламентських пар-
тій, а й тих, які на останніх виборах набра-
ли кількість голосів, близьку до прохідно-
го бар’єра. Петренко пояснив, чому прості 
українці мають фінансувати партії: «Нефі-
нансування партій з бюджету, коли є не-
рівне становище політсил і прихована по-
літична корупція через непрозоре фінансу-
вання партій, для простого українця наба-
гато гірше, оскільки та чи інша політична 
сила, фактично, повинна виконувати якісь 
лобістські замовлення спонсорів». До сло-
ва, чимало громадян України - безпартійні. 

Боротьба з корупцією 
по-українськи

Гучні скандальні розслідування про-
ти високих чиновників лопають, як миль-
ні бульбашки. У розпорядженні ТСН опини-
лися звіти правоохоронців за два місяці цьо-
го року. Йдеться про справи держслужбов-
ців, щодо яких суд уже відбувся. Цифра по-
важна: 161 державний чиновник, у тому 
числі в погонах, постав перед судом. А на-
слідки? Лише 15 осіб опинилися за гратами, 
29 - відбулися штрафами. І жодному із 161-го 
суд не виніс заборону працювати на держав-
ній службі. Статистика 2014 року вражає не 
менше: 25 судових вироків - і жодного за гра-
тами. У зв’язку з цим президент Петро Поро-
шенко звернувся до депутатів із проханням 
заборонити випускати корупціонерів і тих, 
хто скоїв тяжкі злочини, під заставу.

Невтішний «овочевий» прогноз 
Цьогоріч комерційні виробники ово-

чів зберуть один із найгірших урожаїв 
за останні 5-7 років. Головною причиною 
зниження виробництва, на думку експер-
тів, стане скорочення виробничих площ. 
Це пов’язано з подорожчанням ресурсів 
для проведення посівної кампанії та по-
дальшого догляду за плантаціями, зазна-
чають фахівці «АПК-Інформ». Аналітики 
наголошують: кредитні ресурси для біль-
шості господарств недоступні, а за власні 
кошти провести посівну частина фермерів-
овочівників не в змозі. Також виробники не 
ризикують садити овочі в обсязі минулого 
року, оскільки їх бентежать перспективи 
збуту врожаю. Через ембарго на поставки 
до Росії і перспективи падіння внутрішньо-
го споживання українські консервні заводи 
змушені цього року знижувати обсяг пере-
робки. Крім того, як стверджують в «АПК-
Інформ», фермери масово переходять від 
дорогих гібридів до дешевих сортів і біль-
шість виробників планують економити на 
профілактичних обробках плантацій.

Україна Світ



Твої золоті 
кучері

Я стояв коло вікна. Внизу все цвіло. Був початок літа. 
Ти сиділа внизу на лавці. Волосся спадало тобі на 

плечі і переливалося на сонці золотистими барвами. 
Обличчя добре не було видно. Це надавало твоєму 
образу якогось ледь відчутного шарму, ледь досяж-
ної краси.

Твоя рука завмерла на мить в повітрі й доторкну-
лася до золотистих кучерів. Вітер, немов підігруючи 
тобі, почав бавитися з ними. Тобі це не сподобалося. 
Раз за разом, поправляючи волосся, ти немов би спе-
речалася з вітром. Сперечалася на відомій лише вам 
мові, мові гармонійної краси, яка укутувала  своїм ту-
маном все навкруги. І вітер здався. На милість пере-
можця він піднявся вгору і став бавитися із листям, 
яке своїм шелестом підспівувало птахам.

Ти дістала гребінець і почала розчісувати волос-
ся. Гребінець рівно вкладав золоті кучері.

Крізь призму скла, все здавалося дещо викрив-
леним і химерним, тому я вирішив відчинити вікно. 
Сторонній шум порушив мелодію, яку співав вітрись-
ко разом з птахами над твоєю головою. Розлючений 
моїм нахабством, вітер жбурнув в моє обличчя потік 
теплого повітря та, розуміючи марність своїх нама-
гань, полетів далі.

Мені так захотілося спуститися вниз і, підійшов-
ши до тебе, доторкнутися до твого золотавого во-
лосся. На жаль, я не насмілився. А зараз надворі про-
холодний квітень. І я дарма шукаю дівчину, з якою 
грався вітер. Адже ти, напевно, іще ховаєш під ша-
почку свої золоті кучері.

Олег С. 

Ще не встигли відіграти весільні музи-
ки, як теща почала фиркати, що зять прий-
шов у прийми голий-босий. Денис мовчки 
вислуховував чергову порцію моралі, а по-
тім виправдовувався перед дружиною. 

- Любцю, кохана, потерпи трішки, бу-
дуть у нас гроші. Я обіцяю. Ось закінчу на-
вчання…          

Невдовзі матір почала діймати й донь-
ку. 

- Треба було вискакувати заміж у 
дев’ятнадцять? Годую тебе, а тепер мушу 
волокти на своїх плечах ще одного дармо-
їда. 

Шлюб Дениса з Любою тривав рік із 
хвостиком. Після народження дитини жит-
тя перетворилося у справжнє пекло. Теща 
влаштовувала щоденні скандали. В Люби 
пропало молоко. Врешті, Денис зібрав речі 
й повернувся до інститутського гуртожит-
ка. Матір змусила Любу подати на розлу-
чення. І заборонила вимагати від колиш-
нього чоловіка аліменти: 

- Не хочу бачити ні твого Дениса, ні його 
грошей!      

- Але ж дитина…
- Вважай, що того дармоїда в твоєму 

житті не було. І не смій потай телефонува-
ти чи зустрічатися з ним. Якби ти була му-
дра, то в добрі жила б. Навіщо було відганя-
ти Славка? 

- Мамо, він мені в батьки годиться. Та й, 
кажуть, гуляка ваш Славко. Жодної спідни-
ці не пропустить. 

- До пори, до часу за чужими спідниця-
ми бігає. Якби мав молоду дружину - однієї 
тримався б. А тепер кому ти зі своєю Свєт-
кою потрібна? 

Ненависть матері до Дениса поволі пе-
редавалася й Любі. Молода жінка поча-
ла себе гризти, що помилилася в обранце-
ві. Що рано народила. І, що, якби Денис був 
чоловіком, а не ганчіркою, то не пішов би 
з сім’ї. І що материні докори вислуховував 
мовчки…

Минуло трохи часу і в Світланки 
з’явився тато Славко. Люба нового чолові-
ка не кохала. Новоспечений зять був молод-
шим за тещу всього на кілька років. Подру-
ги співчували Любі. А родина й досі симпа-
тизувала Денисові. 

Славко й далі стріляв очима за спідни-
цями. І в присутності дружини дозволяв 
роздаровувати компліменти чужим жін-
кам. Любі було якось байдуже. Вона злила-
ся не на Славка, а на Дениса. Якби він був 
чоловіком, а не…

…Люба випадково зустрілася з Денисом 
на фестивалі у міському парку. 

- Чому ти не дозволяєш мені зустріча-
тися з нашою донькою? - запитав колиш-
ню дружину.

- Не з нашою, а з моєю. А, по-друге, чула, 
в тебе нова сім’я, син.  

- І нормальна теща.
- Я також щаслива. Мій чоловік багатий, 

не те, що ти. Він… він… Ти не потрібний 
Світлані, - кинула й швидко подалася геть. 

…Чим дорослішою ставала Світлана, 
тим частіше запитувала про батька. У від-
повідь від Люби чула: він невдаха, ганчір-
ка, не допомагав, навіть зламаної копійки 
ніколи не дав. Любина матір пішла ще далі.  

- Він залишив тебе, дорогенька внучко, 
у сповитку. І… пив, простягав руки до мате-
рі, навіть до мене, - збрехала бабця, не мор-
гнувши й оком.

- Бився?!
Світлана почала тихо ненавидіти рідно-

го батька.
Денис інколи потай спостерігав за донь-

кою, коли вона йшла до школи або зі шко-
ли. Хотів підійти, запитати про успіхи, поро-
зумітися. Не наважувався. Та й донька, ма-
буть, не знає його в обличчя, хоча живуть в 
одному місті. І Світлана так подібна на ньо-
го.  

…Випускники збиралися на площі, аби 
традиційно пройти центральною вулицею 
міста. Ось і Світлана. У Дениса шалено заби-
лося серце: його донька красуня. Огледівся. 
Люби поблизу не було. Вирішив підійти.

- Доброго дня, Світлано. Я твій батько. 
Вибач, що пізно…

- Бачу, ви ще тверезі. Не агресивні. І на-
віть пристойно виглядаєте, як на невдаху, - 
неприязно відповіла Світлана.

- Я взагалі не п’ю.  
- Ага! І маму з бабцею не били. Просто 

ангел… Ідіть звідси. Вам начхати на мене і 
на маму. 

- Це не правда.
- Я все знаю. Я вас ненавиджу. Не-на-

вид-жу! 
- Але за що?
- За все!
Світланині слова боляче вдарили Де-

ниса по душі. Чому донька вважає, що він 
пияк? Розбишака? Невдаха? Спиртного ні-
коли не любив. Не скандалив, не бився. Ро-
боту має добру. Родина не бідує. Син - ро-
зумний, вихований. Здогадувався, що це 
Люба і колишня теща «попрацювали» з 

донькою. 
Увечері розповів дружині про зустріч із 

Світланою. 
- Знаєш, якби ти був заможним, донька 

не зважала б ні на що. Гроші творять дива. 
Вона переступила б через своє «ненави-
джу».

- Ти так вважаєш, Таню?
- Я впевнена. 
…Світлана, як і колись Люба, також 

рано вийшла заміж. Народила хлопчиків-
близнюків. У сім’ї не вистачало грошей. 
Славко почав тяжко хворіти, тому допомо-
ги від матері з вітчимом чекати було годі. 
Світлана наполягла, аби чоловік залишив 
роботу у видавництві й пішов працювати 
на ринок. Бізнес вчорашньому філологу да-
вався кепсько. Сім’я не вилазила з боргів. 

…Новину Любі принесла сусідка. 
- Зустріла нині знайому. Денисову од-

ногрупницю. На вашому весіллі була, до 
речі. Так ось, вона мені розповіла, що Денис 
отримав спадщину. Якісь родичі по мате-
риній лінії живуть за кордоном. Хтось там 
помер, дітей не було і спадщина дісталася 
українській родині. Подробиць не знаю, але 
твій колишній став багачем. 

Любі перехопило подих від злості й за-
здрості. Поділилася почутим зі Світланою.

- Значить так, візьмеш дітей і підеш до 
свого таточка. Він тепер багатий, хай щось 
вділить і рідній доньці. Його адресу я діста-
ну.  

Недільного ранку у Денисову квартиру 
подзвонили. Відкрила Тетяна. 

- Тато вдома? - не привітавшись, запита-
ла незнайомка з двома дрібними хлопчака-
ми. 

- Чий? 
- Мій!
- Ви хто? У нас син. 
- Ви, мабуть, його дружина. Хіба він не 

сказав, що має доньку?
- …яка його принизила? Для якої він не-

вдаха? Яка уникала зустрічей? До побачен-
ня. 

- А як же спадщина? 
Тетяна розсміялася. 
- Денисе, - гукнула, - йди-но сюди. Твоя 

донька за спадщиною прийшла…
Ольга ЧОРНА.
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Етюд
Зриваю гілочку 
вербову…
Вербова гілочка сіренька,
Зелена також і жовтенька.
Красою серце зачарує
І перехожого здивує…
Дивлюсь з любов’ю на це диво – 
Вербу принадну і вродливу.
На її ніжні теплі віти,
Які так п’янко пестить вітер…
Сідає бжілка на ці квіти,
І як красі тій не радіти.
Зриваю гілочку вербову,
В пухнастих котиках, шовкову,
Несу у храм, щоб освятити,
Для щастя в домі залишити.
У ній призначення високе,
Вона приносить мир і спокій,
Вона цілюща, як бальзами,
Цвіте, красується над нами. 

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка 

Заліщицького району.
*   *   *

Гірка усмішка 
з присмаком сльози,

Тривожний погляд 
із відтінком болю,

До нас примандрували із війни
 На тих обличчях, 

що дивились в очі бою.
Ледь чутний стогін, 

зранена душа,
Тремтячі руки й жодного 

спокою…
Солдате, в тебе 

доля непроста,
Давай я помолюсь 

разом з тобою! 
Оксана Гудзь. 

с. Огризківці 
Лановецького району.

*   *   *
Повернулись з вирію лелеки, 
А кругом все снігом замело…
Мабуть, там, в краю далекім,
Кожен раз додому їх тягло.
І була у них така надія
Повернутися, 

підправити гніздо,
Та про те, що тут така стихія,
Мабуть, в них і в думці не було. 
Та спішить додому 

вперто птаха,
Хоч ні їжі, ні тепла нема.
Не одна в снігу пропала бідола-
ха,
Та домівки жодна не міня.
Може, й нам у них треба 

повчитись,
Як любити край 

і берегти сім’ю,
А чи, може, до біди 

треба дожити,
Щоб спізнати істину свою. 
Повернулись з вирію лелеки,
Не зважають, щоб тут не було.
То чому ж вам, люди, 

із країв далеких
Трудно так вернутись 

в ріднеє гніздо?..
Петро ХУДКО. 

смт. Козова.

- Оленко, можна я сьогодні до тебе за-
біжу? Ненадовго, чесне слово. Дуже треба…

Десь там, в іншому місці, не дочекав-
шись відповіді, вимкнули мобільний. 
Оленка й рота не встигла розкрити. Ох, 
ця Марічка-Марійка, як кликали її Олен-
ка з мамою. Вертихвістка. Чоловік, а осо-
бливо свекруха, не любили, коли сестра 
з’являлася у їх квартирі. А що Оленка зро-
бить? Марічка – рідна кров. А те, що непу-
тяща, - правда. І це дуже болить спокійну і 
врівноважену Оленку. 

Ось і сестра – легка на спомин. Весела, 
рвучка, викладала на стіл принесені апель-
сини, цукерки.

Олена зітхнула. Здогадувалася, за які 
гроші усе це куплене. Сестра, вочевидь, 
знайшла чергового коханця. І в кого вда-
лася? 

- Оленко, будь ласка, не зітхай. Він хо-
роший, хоч одружений. Не сердься. У тебе 
є дім, сім’я, я рада. А в мене – своє життя. 
Може, колись теж налагодиться. 

Якби ж ти хотіла, - подумала про себе 
Олена. Сперечатися з сестрою – марна 
справа. Хоча й було між ними десять років 
різниці і після смерті матері Олена опікува-
лася сестрою. Але що з того вийшло…

- Ой, тільки не хмурся. Тобі не пасує, 
зморшки з’являться, - Марічка з апетитом 
гризла червонобоке яблуко. - У мене ось 
проблеми…

Марічка і проблеми – щось несумісне. 
Пливла по життю – як дерев’яна скіпка за 
течією. Та, схоже сестра не жартувала. 

- У мене буде дитина. І я хочу, щоб ти, 
Оленко, забрала її собі. Маєш два синоч-
ки, матимеш ще донечку. Розумієш, у мене 
ні житла, ні роботи. Ні чоловіка, врешті. А 
ви з Володькою дівчинку удочерите, чи як 
там це називається. Словом, народжу і від-
дам вам. А сама, напевне, в Італію поїду. На-
бридло мені у цьому тісному місті. Всі тебе 
знають, осуджують, лізуть, хоч і ніхто не 
просить, у душу. 

Олена не могла второпати. Яку доне-
чку? Сестра ще навіть не народила. 

- Буде дівчинка, на УЗД сказали. Я в по-
ліклініку ходила. Добре, якщо не хочеш 
– не бери, у пологовому залишу. А що, по-
твоєму, ліпше аборт зробити?

Марійка говорила якось так, що Олена 
вже й винною почувалася. Гаразд, хай на-
віть так, але як вона скаже про це чоловіко-
ві? Як пояснить? 

- Твій Володька – добрий. Побурчить, а 
дитину прийме. 

Як у неї, у Марічки, все просто виходить. 
Ні докорів совісті, ні сумління. Якби, може, 
жила мама…

- Оленко, не картай себе. Така я вже 
вдалася, як каже твій чоловік – непутяща. 
Хоча, як розуміти моє життя…

Олена не хотіла слухати цю давно зна-
йому платівку. Скільки просила сестру: 
влаштуйся на роботу, живи, як усі.

- Особливо, як ти, на тисячу гривень 
зарплати виховательки у дитсадку, - у Ма-
рійки відповідь теж була завжди напого-
тові. А що Оленка щаслива, то вона лише 
рада.

 Народила Марічка справді дівчинку. 
Написала одразу розписку, що відмовля-
ється від дитини і просить сестру удочери-
ти Юлю. 

Добре, що ім’я придумала, - Олена на-
віть не сердилася на сестру. Пригортала 
крихітний згорточок – ну що ж, нехай буде 
у сім’ї і донечка. Та й чоловік не дуже пере-
чив: не віддавати ж дитя в інтернат. 

Юля підростала. Кликала Олену з Воло-
димиром мамою-татом. А Марійка таки по-
їхала в Італію. Зрідка телефонувала Олені, 
ділилася враженнями, пересипаючи сло-
ва сміхом та жартами. Олена лише зітхала: 
сестра не змінилася – якщо не про її дітей, 

хоча б про Юлечку розпитала: як вона, чи 
здорова? Якось не стрималася, сказала про 
це Марійці.

- Оленко, я ж, навпаки, не хочу травму-
вати тебе. Згадувати зайвий раз усе це. Ми 
ж домовилися: Юлечка – твоя. 

Що тут заперечити? Звісно, Юля – її, 
Олени, донька. Вона ж сама на це погоди-
лася. 

Марійка приїхала несподівано. З новим 
кавалером – підстаркуватим італійцем. На-
везла усім подарунків – така ж невгамовна, 
як і раніше. На запитання сестри, а коли ж у 
неї нарешті чоловік буде, весело сміялася: а 
навіщо він їй? З кавалерами у статусі жени-
ха клопоту менше, а уваги – більше. 

Юлі сподобалася тітка Марійка. 
- Ти ще приїдеш? – запитувала чорняву 

красуню, зручно вмостившись на колінах. 
- Звичайно. А, може, ви з мамою приї-

дете до мене в Італію? На море повезу вас, 
твоя мама його ніколи не бачила. Стіль-
ки з татом заробляють, що відпочити по-
людськи ніколи не могли…

Олена докірливо глянула на сестру: на-
віщо ж так? Марічка ж ніби й не помітила. 
Хвалилася, який її Пауло добрий, на усе для 
неї готовий. Як би там не було, а от в гос-
тях італійцеві, схоже, подобалося. Особли-
во – Юля. 

- Гарна дівчинка, 
дуже гарна, - повторю-
вав і гладив малу по 
голові. 

Щось тривожи-
ло Олену. Гнівалася 
сама на себе. Ще кіль-
ка днів, і сестра з іта-
лійцем поїдуть. Зник-
не Марійка знову на 
кілька літ. 

Олена не помили-
лася. Єдине, що вре-
шті змінилося у жит-
ті сестри, це те, що з 
Паулом не розлучила-
ся і досі. А котрогось 
літа Олені з Юлею несподівано прийшло 
запрошення до Італії. Чоловік, правда, тро-
хи сердився, мовляв, у таку далечінь їхати. 
Але Олена наважилася. Тим паче, Марійка 
усе оплачує. Хоч трохи світу побачить і Юля 
відпочине.

Сестра з Паулом зустріли їх сердечно. 
Відвели найпросторішу кімнату у величез-
ному будинку. Олена тішилася: нарешті се-
стра взялася за розум. Пауло, хоч і старший, 
але, судячи з усього, - надійний і добрий. 

Марійка, як і обіцяла, повезла їх на 
море. Там, ніжачись на теплому піску, вони 
ніби повернулися у дитинство: згадували і 
згадували… Якби можна було продовжити 
цей день…

Та вже увечері, коли Юля вклалася спа-
ти, Марійка почала цю розмову:

- Оленко, ти рада за мене? Що у мене є 
Пауло, власний дім?

Звісно, і запитувати нічого. 
- Дякую. Але… Пауло хоче дітей. А я – 

більше не можу народити. Та й возитися за-
раз з пелюшками – вік не той. А Пауло одру-
житься зі мною, лише коли у сім’ї з’явиться 
дитина. І спадок поділить. Така його умова. 
Усиновлювати чужу дитину? Навіщо, коли 
є своя, рідна. Оленко, ти ж завжди любила 
мене. Врешті, у тебе є сини, скоро он одру-
жаться. Онуків бавити будеш. А Юля – моя. 

Олена ледь не втрачала притомність. 

- А якби Пауло не поставив тобі цієї 
умови? Тобі потрібна донька чи його гро-
ші, дім?

Марійка не збиралася відступати. 
- Можеш думати про мене, що хочеш. До 

речі, Пауло все знає. Я зізналася, що Юля – 
моя дочка. У молодості помилилася, з ким 
не буває?

- Боже мій, Марійко. Це ж дитина, а не 
іграшка, нею накидатися – гріх. 

- Я більше і не буду. Юлі – майже дванад-
цять. Що ти можеш їй дати? Гарну кварти-
ру? Освіту? Давай запитаємо: з ким їй буде 
ліпше? Або на початок: чи хоче вона зали-
шитися на літо погостювати у мене? Олен-
ко, ти ж не будеш судитися з рідною се-
строю?

Вони сперечалися, сварилися. Не помі-
тили, що в іншій кімнаті плаче дівчинка, у 
якої раптом з’явилася ще одна мама. 

… Додому Олена їхала сама. Марійка 
таки впросила Юлю залишитися до кінця 
літа. А там, мовляв, нехай дівчинка вирі-
шує сама. 

Удома Олену не зрозуміли.
 – Ще такої немудрої не бачила. Вибави-

ла, вигляділа - і віддала. Хоч би відступне 
попросила у сестрички, - щоразу намага-
лася вколоти Олену свекруха. Чоловік теж 
докоряв постійно, сумував за Юлею. Ніх-

то не знав, що відчу-
вала вона. А тут ще й 
Марічка у телефон-
них розмовах натяка-
ла: Юлі у неї там, в Іта-
лії, дуже подобається. 
І вони усе більше ро-
зуміють одна одну. 

Як картала Оле-
на себе за ці італій-
ські гостини! З одно-
го боку – Юля, коха-
на донечка. З іншого 
– Марічка-Марійка. Де 
ж ти була весь цей час, 
дорога сестричко? Як 
воно буде далі?

Але правду кажуть: людина гадає, а Бог 
– керує. Котрогось вечора на мобільному 
Олени висвітлилося: Юля. Ледь серце не 
вискочило: донька давно не телефонувала. 

- Мамо, будь ласка, забери мене звідси…
Серце забилося ще дужче. Через дале-

чінь доносився уже голос Марічки:
- Пауло помер, раптово. Усе майно, дім 

за заповітом перейшло його дітям від пер-
шого шлюбу. Ми з Юлею залишилися май-
же на вулиці. Ти приїдеш, Оленко?

Звісно, за донькою – хоч на край світу. 
…Мокрий вокзал – дощ увесь день лив, 

мов з відра. Чуже, хоч і красиве, місто. Десь 
мають бути Юля з сестрою – обіцяли її зу-
стріти. 

- Мамо, мамочко, пробач мені. Що я не 
поїхала одразу з тобою…

- Що ти, сонечко, мені нема чого тобі 
пробачати, - обнімала Олена донечку. Як 
вона скучила за нею!

Аж тепер помітила знічену, враз поста-
рілу Марійку. Стояла віддалік, ніби не нава-
жувалася ступити ближче. 

- Олено…
- Не кажи нічого. Я забираю Юлю. Ти та-

кож збирайся, поїдемо додому. Поживеш 
з нами, місця вистачить. Пам’ятаєш, мама 
наша завжди казала: вдома навіть стіни 
гріють. А там поживемо – побачимо.

Зіна КУШНІРУК.                   

Просто життя

гніздечко
Сімейне гостини

Спадщина
Сокровенне

На фото Івана ПШОНЯКА: 
Наталя Цимбал, Людмила 
Попів та Юля Білоус.

“ “Але правду кажуть: 
людина гадає, а Бог 
– керує. Котрогось 
вечора на мобільному 
Олени висвітлилося: 
Юля. Ледь серце 
не вискочило: 
донька давно не 
телефонувала. 

У неділю вранці 
вербицю святили,

Молоді дівчата 
Господа просили:
Дай нам, Боже, 
щастя, радості 

і долі
Зустріти Великдень 

в родинному колі…
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Прем’єр-ліга, 18 тур
«Олімпік» - «Говерла» - 1:2

Попри програний перший тайм, 
ужгородці зуміли взяти реванш за не-
вдачу у першому колі.
«Металіст» - «Металург» Д. – 1:0

Дебютний матч Сергія Назаренка 
за харків’ян став знаковим для ветера-
на, який забив переможний м’яч.
«Чорноморець» - «Динамо» - 0:2

Вже вкотре підопічні Сергія Ребро-
ва залишили головні завдання на дру-
гий тайм, але все одно легко їх викона-
ли.
«Ворскла» - «Дніпро» - 1:3

Забиті Євгеном Селезньовим у пер-
шому таймі два голи, гарантували дні-
пропетровцям виїзну перемогу над не-
зручним суперником.
«Волинь» - «Зоря» - 1:2

Реванш луганців за поразку з ана-
логічним рахунком у першому колі до-
зволив їм закріпитись на 4-й сходинці.
«Іллічівець» - «Шахтар» - 2:6

Свято результативного футболу по-
дарували дві команди з Донеччини на 
столичній «Оболонь-Арені».
«Металург» З. - «Карпати» - 2:1

Запоріжці застосували попередній 
досвід «Говерли» та «Зорі» з цього 
туру, аби здобути вольову перемогу у 
другому таймі.
Зіграли 
перенесений матч 
чверть фіналу Кубка 

«Дніпро» практично вирішив долю 
путівки до півфіналу Кубка України у 
другому таймі першого матчу, виграв-
ши у «Чорноморця» 4:0.

Матчі-відповіді у чвертьфінальних 
парах Кубка України відбудуться вже 
8 квітня.

Зважаючи на дві поразки на старті другої частини Першої ліги, 
тренер нашої команди зробив низку змін у стартовому складі, які 
у результаті себе повністю виправдали.  

Активніше стартові хвилини поєдинку провели господарі 
поля, намагаючись затиснути «Ниву» біля власних воріт. Однак 
це їм не вдалося. Натомість гості побудувала свою гру на разючих 
контратаках, які згодом принесли успіх. Спершу Андрій Кухарук 
пробивав здалеку, але м’яч просвистів поряд зі штангою. А у на-
ступній атаці рахунок було відкрито. Після стрімкої атаки «Ниви» 
на правому флангу м’яч підхопив Ігор Озарків, який відпасував 
на Олега Керчу. Удар новачка «Ниви» метрів із 30-ти був невідпо-
рним!

Попри перевагу «Геліоса» у другій частині тайму, «Нива» на-
прикінці створила ще один гольовий момент і лише поперечка 
врятувала «Геліос» від другого пропущеного м’яча. 

На другий тайм «сонячні» вийшли з величезним бажанням ві-
дігратися, але до фінального свистка рахунок так і не змінився.

У підсумку — мінімальна і закономірна перемога «Ниви», яка, 
нарешті, перервала свою негативну статистику у Першій лізі.

Після партії, що почалася 
дебютом чотирьох коней, під-
сумковий рахунок склав 2,5:1,5 
на користь українки.

Партія напередодні також 
закінчилася нічиєю, однак гру 
перед цим українка виграла, 
що, зрештою, і забезпечило їй 
перемогу у фіналі.

До речі, у 2012 році жіночий 
чемпіонат світу з шахів виграла 

харків’янка Ганна Ушеніна.
За інформацією «Галспорту» 

у Марії є старша сестра Ганна, 
яка підтримувала її у Сочі. Вдо-
ма за доньку вболівали батьки 
— мама Наталя і тато Олег.

«Марічка — спокійна і врівно-
важена дівчинка. Це важливо. Є 
менше шансів, що не зробить не-
обдуманий хід. У шахах це все», - 
розповідають шахові оглядачі.

До речі, Ганну називають 
талановитішою за молодшу 
сестру. Вона уже роки чотири 
грає на високому рівні.

Марія народилася 21 верес-
ня 1992-го року у Стрию Львів-
ської області. У три роки поча-
ла займатися шахами. Дебюту-
вала на дитячому (шахісти до 
10 років) чемпіонаті України у 
1999 році. 2007-го стала грос-
мейстером. За рік здобула ти-
тул міжнародного майстра.

Зараз дівчина живе разом із 
старшою сестрою у Львові. 

Титули Марії Музичук:
Дворазова чемпіонка Украї-

ни — 2012, 2013;
Чемпіонка Європи (команда) 

— 2013;
Чемпіонка світу (команда) 

— 2013;
Бронзова призерка Олімпіад 

— 2012, 2014;
Чемпіонка світу – 2015.

Матч 20-го туру чемпіона-
ту України серед команд пер-
шої ліги між ФК «Тернопіль» 
та ФК «Полтава» проходив за 
складних погодних умов – за 
кілька годин до гри наше міс-
то рясно встелив сніг. Однак, 
працівники стадіону зуміли 
прибрати поле та забезпечили 
більш-менш нормальні умови 
для футболістів.

Стартові хвилини матчу ко-
манди придивлялися одна до 
одної, а перший небезпечний 
момент у матчі виник аж на 11 
хвилині. Тернополяни отрима-
ли право на пробиття штраф-
ного удару метрів з 22-ох. Ігор 
Курило відкотив м’яч під удар 
Віталію Богданову і той в обвід 
стінки цілив у «дев’ятку», але 
полтавський воротар неймо-
вірним чином зумів перевести 
«шкіряного» на кутовий. Далі і 
десь до середини першого тай-
му на полі була в’язка гра, ко-
манди не ризикували, тому 
більшість ігрового часу м’яч 
перебував у центрі поля. 

Десь з 25-ої хвилини іні-
ціативу перехопили господа-
рі поля. Постріл Віталія Богда-
нова зі штрафного  прийняла 
на себе «стінка» з гравців пол-

тавської команди, а після цьо-
го дещо неточним був  Андрія 
Кондзьолка. Не пройшло і двох 
хвилин, як м’яч на лінії карно-
го майданчика отримав напад-
ник ФК «Тернопіль» Богдан Се-
менець і потужно пробив. На 
жаль, смугастий всього в кіль-
кох сантиметрах розминувся з 
воротами, пройшовши над по-
перечиною. Приспавши пиль-
ність господарів поля, полтав-
ці організували швидку контр-
атаку з  виходом віч-на-віч з 
нашим голкіпером, проте фор-
вард гостей не поцілив у воро-
та. 

На другий тайм гості ви-
шли одразу з двома заміна-
ми і вже з перших хвилин зу-
міли перевести гру на полови-
ну поля тернополян, але не на-
довго… У муніципалів реаль-
ну нагоду відзначилися змар-
нував Сергій Полянчук, проте 
його помилку вже у наступній 
атаці виправив Семенець. Від-
так рахунок 1:0, який засвітив-
ся на табло, так і не змінився 
до кінця зустрічі

У 21-турі 11 квітня «Гірник-
спорт» езаменуватиме «Терно-
піль», а 14 квітня «Нива» зіграє 
вдома з «Олександрією».

МАТ РОСІЇ: 
перемога України 

на світовій шахівниці

У Сочі українка Марія Музичук виграла жіночий 
чемпіонат світу з шахів, зігравши внічию з 
росіянкою Наталією Погоніною в четвертій, 

останній партії фіналу.

Із Харкова – 
з трьома очками

Мінімальна перевага 
муніципалів

ФК «Тернопіль» – ФК «Полтава» – 1:0

у 20-му турі Першої ліги «Нива» на виїзді 
перемогла харківський «Геліос» - 0:1

Бронзовий призер Олімпійських 
ігор 2012 року і чемпіон світу серед 
любителів 2011 року українець Тарас 

Шелестюк у  місті Корона, США, отримав свою 
дванадцяту перемогу на професійному рингу, 
вигравши одноголосним рішенням суддів в 
американця Хуана Родрігеса.

Українець упевнено контролював ситуацію в рин-
гу у більшості раундів, хоча йому рідко вдавалося діста-
ти свого опонента по-справжньому важкими ударами, 
оскільки Родрігес вибрав дуже захисну тактику.

У четвертому раунді Шелестюк отримав досить вели-
ке розсічення над правою бровою в результаті зіткнен-
ня головами, але на хід бою воно особливо не вплинуло. 
Після закінчення восьми раундів судді винесли свій вер-
дикт: 79:73, 79:73 і 78:74 на користь Шелестюка, 

Шелестюк за очками 
переміг Родрігеса

Девід Бекхем - найкращий 
зірковий татусь

Британський футболіст Девід Бекхем, у якого троє 
синів та донька, визнаний найкращим татом серед зі-
рок. Такі результати дало дослідження, проведене лон-
донським музеєм «Ripley’s Believe it or Not!». 

Цікаво, що його дружина – Вікторія Бекхем – посіла 
в подібному імпровізованому рейтингу мамів 5-е місце. 
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Натхненне вбрання
 для особливих жінок
Красиві та зручні сукні, кардигани, 

піджаки, спідниці із колекції «Ліс» ті-
шать око модниць. Для їх пошиття Ка-
терина Тимочко використала трико-
таж, натуральну шерсть і льон, тож 
вбрання тепле і приємне до тіла. Хоч, 
на перший погляд, це  зовсім не поєдну-
вані тканини. Моделі оздоблені ручною 
вишивкою – як із тонких, так і з грубих 
ниток, цікавими малюнками. 

- Хаос людського життя часто вби-
ває «кольорові» емоції. Сіра погода, сі-
рий дощ, сірі думки… Ми йдемо у на-
товпі й не помічаємо оточуючих, диви-
мося у вікно і не бачимо, що уже зеле-
ніє весняна трава, забуваємо навіть про 
безкрає зоряне небо над головою. На-
справді, наш світ - це не звичні бетонні 
мури, які закрили сонце. Світ - це про-
стір, це - барви,  це радість, - розповідає 
Катерина про задум колекції. 

Саме такі ідеї мисткиня втілила у 
своїх нових роботах. Катя каже, що її 
колекція не має жодних вікових об-
межень. Все залежить від стилю жін-
ки, наскільки їй буде комфортно у та-
кому одязі. Зізнається, працює завжди 
із задоволенням і особливим натхнен-

ням. Виношує ідею, зазвичай, півроку, 
а шиє моделі близько місяця.  Дизай-
нерка вже презентувала новинки на  
хмельницькому тижні моди та терно-
пільських благодійних показах для до-
помоги воїнам АТО. 

У моді – френзелі та 
відтінки блакитного
Кожного сезону жінки задумують-

ся, що одягнути, які речі придбати, щоб 
чудово і стильно виглядати. За словами 
Катерини Тимочко, сьогодні у моді ці-
нується індивідуальність. Тож тренди і 
тенденції відходять на другий план. Ко-
жен дизайнер має свій стиль, а людина 
може обирати, що їй до душі. Більше 
того, якщо у майстра є свій «почерк», то 
речі з його різних колекцій мали б по-
єднуватися між собою. 

- Якщо все ж говорити про цьогоріч-
ні модні тенденції, то навесні традицій-
но актуальні пастельні та яскраві ко-
льори, квіткові мотиви, весняні прин-
ти, - розповідає дівчина. - Сьогодні 
з’явилася мода на френзелі та необро-
блені краї, пісочні та молочні кольори, 
відтінки блакитного, легкі шифонові, 
шовкові тканини, залишаються акту-
альними етномотиви. Вийшла з моди 
баска. Для мене дуже цікавий тренд 

– поєднання моди і мистецтва. Зобра-
ження картин у формі принтів, виши-
вок. Я абсолютно згідна з висловом, що 
мода – це найдоступніший вид мисте-
цтва. Не завжди можна придбати собі 
картину чи скульптуру, а от на одязі, се-
режках чи кулоні щось подібне можна 
дозволити. І це приноситиме радість і 
буде тішити око оточуючих. 

Знайдіть свій стиль
Катерина Тимочко активно працює 

над власною лінією аксесуарів. Різнома-
нітні сережки, кулони, брошки вона ви-
готовляє із різних матеріалів, оздоблює  
ручною вишивкою, аплікаціями. Кожна 
її робота – маленький витвір мистецтва. 

- Мене дуже захопили прикраси, це 
щось нове і свіже, - зізнається дизай-
нерка. - Можна зробити будь-яку фор-
му, використовувати багато нових ціка-
вих матеріалів, крім тканини. Хочеть-
ся випробувати різні фактури: і глину, 
і дерево, і метал. Взагалі, я дуже ціную 

речі хенд- мейд, у них є душа майстра. 
Часто купую собі такі аксесуари і в ін-
ших майстрів. Це завжди гарний пода-
рунок, його приємно і дарувати, і отри-
мувати.

Під час економічної кризи Катерина 
радить не купувати речі, які будете но-
сити лише один сезон. 

- Краще придбати те, що із задово-
ленням одягнете знову через певний 
час. Навіть якщо річ коштує дорожче, 
але виглядаєте ви у такому одязі ефек-
тно і красиво, - додає Катя. -  Як кажуть, 
ми не такі багаті, щоб купувати дешеві 
речі. З іншого боку, раджу жінкам зна-
йти свій стиль, адже тоді всі речі у ва-
шому гардеробі будуть чудово поєдну-
ватися між собою. Потрібно обрати ко-
льори та форми, тканини, які вам пасу-
ють, те, у чому вам комфортно. Тоді не 
доведеться вкотре відчиняти шафу, на-
повнену одягом, і зітхати, що знову не-
має що одягнути. 

Юля  ТОМЧИШИН. 

Модні поради 
від Катерини ТИМОЧКО

«Наш ДЕНЬ» вже розповідав вам, дорогі читачі, про та-
лановиту тернопільську дизайнерку Катерину Тимочко. 
Вона невтомно працює і щоразу тішить тернопільських 
модниць новими ідеями. Нещодавно дівчина створила не-
ординарну колекцію «Ліс». Одяг із натуральних тканин у 
етностилі, оздоблений ручною вишивкою, вражає своєю 
оригінальністю та цікавим дизайном. Тож ми завітали у 
творчу майстерню майстрині, аби на власні очі побачити 
новинки та дізнатися про модні тенденції цього сезону. 

Зустрічаємо весну  красивими

Урочисте відкриття тижня розпочалось 
у центральній дитячій бібліотеці з бібліофрешу. Ма-
леньким читачам презентували новинки літератури, 
запросили у літературний скверик, провели конкурс 
малюнків на асфальті.

Цікаву екскурсію влаштувала для школярів 

бібліотека-музей «Літературне Тернопілля». На зу-
стрічі зі своїми юними шанувальниками завітали тер-
нопільські письменники – Валентина Семеняк, Роман 
Росіцький, Марія Гуменюк, Тамара Ткачук-Гнатович, 
художник Юрій Чумак.

Також для сво-
їх читачів бібліоте-
ки влаштували ціка-
ві книжкові вистав-
ки. Родзинкою тижня 
стали майстер-класи.  
Діти виготовляли ве-
ликодні листівки вої-
нам АТО, вчилися ро-
бити писанки, май-
струвати у техніці кві-
лінг і орігамі. 

Тиждень дитячого 
читання завершився, 
а свято спілкування з 
книгою продовжуєть-
ся. Бібліотеки й далі 
гостинно відчиняють 
двері для дітей, їх мам 

і татусів, запрошують у країну, де завжди багато ціка-
вого і корисного. 

Надія ШВЕЦЬ, 
заступник директора із роботи з дітьми 

Тернопільської міської ЦБС.

На Тернопіллі відзначили 
тиждень дитячого читання

Свято дитячої книжки проводять на-
прикінці березня – на початку квітня. Тер-
нопільським школярам цьогоріч подару-
вали зустрічі з улюбленими письменника-
ми, їх новими книгами, літературні подо-
рожі, різноманітні конкурси, театральні 
вистави, майстер-класи та презентації.

До тижня читання ретельно готува-
лись усі бібліотеки для дітей Тернополя. 
Свято проходило під девізом «Якщо читає 
дитина, Україна буде вільна і єдина». 

13



№14 (95)/8 квітня - 14 квітня 2015 р. Смачна сторінкаНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18

Паска пухка
ПОТРІБНО: для тіста – 1 кг борошна, 

1скл. молока, 30 жовтків, 150 г дріжджів, 
250 г вершкового масла або маргарину чи 
олії, 400 г цукру, 250 г родзинок, 0,5 ч. л. солі, 
ванілін. Помадка: 200 г цукру, 5 ст. л. води, 
1-2 ст. л. оцту, ромова есенція, 1 ч. л. верш-
кового масла.

ПРИГОТУВАННЯ: дріжджі розвести 
в теплому молоці з 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. 
борошна і поставити, щоб розчина почала 
бродити. Жовтки збивати з цукром і вані-
ліном в посуді, який поставити в більшу ка-
струлю з киплячою водою. Збивати, поки 
не утвориться пухка однорідна маса. Роз-
чину посолити і влити в посуд з борошном, 
додати збиті жовтки і вимісити. Під кінець 
влити розтоплений маргарин або теплу 
олію, і місити, доки жир рівномірно розі-
йдеться в тісті. Тоді додати промиті родзин-
ки, легко перемісити, накрити і поставити 
в тепле місце. Коли воно підійде, переклас-
ти частинами в змащену вершковим мас-
лом, посипану сухарями і вистелену прома-
щеним папером форму, заповнивши її напо-
ловину. Коли тісто підійде, змастити яйцем 
і пекти в гарячій духовці (200 град.) 50 хв. 
спечені ще гарячі пасочки посипати цукро-
вою пудрою з ваніліном або холодні покри-
ти двічі ромовою помадкою. 

Помадку приготувати так: цукор зали-
ти гарячою водою, додати оцет, накрити і 
варити. Якщо крапля сиропу, спадаючи з 
ложки, тягне за собою «нитку», зняти з пли-
ти і розтерти. Коли сироп почне біліти, до-
дати ромову есенцію і вершкове масло.  

Паска в хлібопічці 

ПОТРІБНО: 0,5 кг борошна вищого га-
тунку, 200 мл молока, 70 г вершкового мас-
ла, 2 яйця і 1 жовток, 8 ст. л. цукру, 2 ч. л. су-
хих дріжджів, 50 г родзинок, 50 мл конья-
ку, куркума на кінчику ножа, 8 г ванільно-
го цукру, кориця за смаком, кольорова по-
сипка. Для глазурі: 1 склянка цукру, 1 яєч-
ний білок. 

ПРИГОТУВАННЯ: у теплому молоці 
розвести масло, ванільний цукор, сіль, спе-
ції  і залити у форму. Потім помістити туди 
розтерті з цукром яйця. Насипати  просія-
не борошно, а в центр борошна насипати 
дріжджі. Промити ізюм і залити його ко-
ньяком на 30 хв., щоб настоявся. У мульти-
варці вибрати режим “Основний з родзин-
ками, скоринка світла” або “Солодкий хліб, 
велика буханка” і пекти паску. Білок і цукор 
збити. Прикрасити цієї сумішшю паски, по-
сипати кольоровою посипкою. 

Заварна паска
ПОТРІБНО: 9 скл. борошна, 50 г дріж-

джів, 10 яєць, 1/2 скл. цукру, 3/4 скл. топле-
ного масла, 1,5 скл. молока і сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: півтора склянки бо-
рошна заварити півтора склянками гарячо-
го молока, розмішати. Коли охолоне, влити 
дріжджі і дати піднятися. Потім 10 жовтків 
розтерти до білого з цукром, збити білки в 
піну, і те, і інше покласти в тісто, дати тіс-
ту ще раз піднятися. Влити 3/4 скл. розпу-
шеного масла, всипати решту борошна, ви-
бити якомога краще тісто, покласти його у 
форму, промазану зсередини маслом, дати 
тістові піднятися і пекти.

“Паска мамина”

ПОТРІБНО: 1 кг борошна, 10 жовтків 
(бажано домашніх яєць), 2 скл. молока, 80 
г свіжих дріжджів, 150 г вершкового мас-
ла чи маргарину, 150 г дрібного цукру-піску 
або цукрової пудри, 100 г родзинок (краще 
темних) та 100 г кураги, 0,5 ч. л. солі, цедра 
1 лимона, 1 пачка ванільного цукру чи вані-
лін на кінчику ножа.

ПРИГОТУВАННЯ: дріжджі розвести у 
теплому молоці, додати 1 ч. л. цукру, роз-
мішати, посипати зверху невеликою кіль-
кістю борошна і залишити  на деякий час. 
Розчин повинен підрости принаймні втри-
чі. Просіяти борошно. У заглибину влити 
розчин, решту молока, розтерті з цукром 
жовтки, сіль, ванілін, цедру. Місити треба 
ретельно і не менше півгодини — від цьо-
го залежить якість паски. Під кінець дода-
ти розтоплене масло чи маргарин, а також 
промиті у гарячій воді, підсушені й обсипа-
ні борошном родзинки. Після того, як тісто 
почне відставати від рук і виступатимуть 
пухирці, посуд з тістом прикрити  рушни-
ком і поставте в тепле місце, щоб підросло. 
Накладати у змащені жиром невеликі фор-
ми на 1/3, а коли тісто підросте до 3/4 фор-
ми, змастити його жовтком і поставте у на-
гріту духовку. Випікати паски при середній 
температурі не менше 40 хв. Ще гарячими 
посипати цукровою пудрою з ваніліном чи 
полити помадкою, приготовленою зі 150 г 
цукрової пудри, 2-3 ст. л. води чи яєчних біл-
ків з обов’язковим додаванням кількох кра-
пель лимонного соку. Прикрасити паски ко-
льоровою посипкою.

Паска на жовтках
ПОТРІБНО: 1 скл. молока, 200 г дріж-

джів, 16 жовтків, 8 скл. борошна, 2 скл.  цу-
кру, 1 ч. л. солі, 12 ст. л. олії або розтопленого 
вершкового масла, 1 скл. родзинок і дрібно 
нарізаної кураги, трішки апельсинових цу-
катів, ванілін.

ПРИГОТУВАННЯ: до молока додати 2 
ст. л. цукру і розчинити дріжджі.  Постави-
ти у тепле місце до утворення опари. Яєч-
ні жовтки розтерти з цукром, сіллю і вані-
ліном до білого кольору, вмішати масло. До 
цієї суміші влити дріжджі, вимішати, вси-

пати борошно і замісити м’яке тісто. Поста-
вити у тепле місце, щоб підійшло удвічі. До 
нього додати родзинки і цукати. Вимішати 
і викласти у форму, заповнивши її наполо-
вину. Коли тісто підніметься до країв фор-
ми, поставити у розігріту до 180 градусів 
духовку. Випікати до готовності, після цьо-
го прикрасити.

Польська паска
ПОТРІБНО: 1,5 кг борошна, 1 скл. моло-

ка, 2 скл. вершків, 50 г свіжих дріжджів, 10 
яєць, 800 г цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: гаряче молока, гаря-
чі вершки і борошно ретельно розмішати, 
дати масі охолонути до температури пар-
ного молока. Додати розведені в невели-
кій кількості молока вспінені дріжджі і два 
яйця, перемішати і, прикривши тісто сер-
веткою, поставити в тепле місце для бро-
діння. Коли тісто підніметься, додати ре-
шту жовтків, розтерті до білого кольору з 
половиною цукру, і білки, збиті з іншою по-
ловиною цукру в густу піну. Масу обережно 
перемішати (зверху вниз), додавши решту 
борошна і дати тісту піднятися вдруге. По-
тім тісто ретельно вибити, покласти у зма-
щену маслом і пропилену борошном форму, 
заповнивши її до половини. Дати тісту ще 
раз піднятися. Випікати до готовності при 
температурі 180 градусів.

Тісто для паски має бути дуже добре ви-
мішаним. Для цього тісто викласти на стіл 
або дошку і  місити до тих пір, поки на по-
верхні не з’являться бульбашки.

Італійська паска 
(панеттоне)

ПОТРІБНО: опара: 120 мл теплого мо-
лока, 15 г свіжих дріжджів, 1 ст. л. цукру, 1 
ст. л. борошна.  Тісто: 100 г вершкового мас-
ла кімнатної температури, 2 яйця, 2 жовтка, 
1/3 скл. цукру, 3 скл. борошна, 1/2 ч. л. солі, 
1 скл. родзинок та цукатів, 1 жовток+1 ст. л. 
молока, цукрова пудра. 

ПРИГОТУВАННЯ: опара: розвести 
дріжджі в теплому молоці. Всипати 1 ст. л. 
цукру та борошна, розмішати.  Накрити 
плівкою та залишити в теплому місці на 20-
30 хв. Тісто: просіяти все борошно з сіллю. 
Розтерти масло з цукром, добавити яйця, 
жовтки та опару. Поступово всипаючи бо-
рошно, замісити м’яке тісто. Воно не по-
винне бути дуже крутим, але в цей же час, 
вже не прилипати до рук. Вимісити на столі 
не менше 10 хв. Положити в змащену мас-
лом посудину, накрити та залишити підхо-
дити в теплому місці 1,5-2 год. (тісто збіль-
шиться більше, ніж у 2 рази). Коли тісто пі-
дійде, обім’яти, добавити в нього родзин-
ки та цукати, попередньо обкачані в неве-
ликій кількості борошна. Злегка виміси-
ти. Промаслити і застелити дно та стінки 
форми пергаментним папером, залишаю-
чи “комірець” паперу вище рівня форми на 
10 см. Викласти тісто в приготовану фор-
му, накрити і залишити підростати мінімум 
на 1 год. (воно заповнить всю форму і підні-
меться набагато вище краю). 

Розігріти духовку до 190 град. Змастити 
верх панеттоне жовтком, змішаним з моло-
ком. Випікати 15 хв, потім зменшити темпе-
ратуру до 165 град. і випікати ще 20-30 хв., 
провіряючи на готовність сірничком.  Гото-
вий панеттоне охолодити 10 хв. у формі, а 
потім на решітці. Присипати цукровою пу-
дрою і подавати.

Пасочка від Дарії Цвек 
ПОТРІБНО: 1 кг борошна, 1 скл. моло-

ка, 0,5 скл. вершків, 8 жовтків, 2 білки, 250 г 
маргарину, 300 г цукру, 100 г родзинок, 100 
г дріжджів, ванілін.

ПРИГОТУВАННЯ: дріжджі, 1 ст. л. бо-
рошна і 1 ст. л. цукру розвести у половині 
склянки теплого молока. Решту молока до-
вести до кипіння, залити ним 300 г муки і 
розтерти, щоб не було грудочок. Жовтки 
розтерти з цукром і ваніліном до білого ко-
льору. Змішати все, додати нагріті вершки 
і решту муки, вимішати тісто. Влити роз-
топлений маргарин, вимішати, щоб тісто 
його повністю увібрало, добавити родзин-
ки, легко вимішати, накрити і поставити у 
тепле місце. змастити форми і вистелити їх 
промащеним папером. Коли тісто підійде,  
перемісити його і викласти у форми на 2/3 
висоти, як тільки тісто знову підійде змаза-
ти білком і пекти 30-40 хв. Охолоджені ви-
йняти з форми і полити помадкою ( 100 г 
цукрової пудри, білок, лимонний сік). 

Духмяна паска на столі - 
Великодня смачна окраса

На порозі – Великдень. Господиньки шукають у своїх за-
писниках рецепти найсмачнішої паски. А, можливо, ско-
ристаєтеся тими, що підготував «Наш ДЕНЬ»? Печіть – і не-
хай кожна ваша паска буде, як сонце!

Поради
Чи вдасться паска, багато в чому залежить від уміння її спекти. Ось кілька 

головних правил, яких необхідно дотримуватися під час приготування пасок.
- духовку треба як слід прогріти,
- борошно має бути кращих сортів, сухе, просіяне, а дріжджі свіжими, 
- перед закладанням у тісто масло потрібно розтопити, дати вистоятися, а 

потім теплим влити в тісто, 
- майже всі паски мають підійматися тричі,
- якщо тісто випікається у формі, то заповнюється ним 1/4 чи 1/3 форми, а в 

піч ставити тоді, коли заповнюється 3/4 форми,
- у паски, бабки та булки для смаку й запаху можна класти лимонну цедру, гір-

кий мигдаль, корицю, кардамон, шафран, мускатний цвіт, лимонну чи трояндо-
ву олію.

 Але все таки основним у приготуванні паски є  хороші помисли та добрі руки.
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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
- Доню, цей хлопець сирота, 

до того ж кульгавий. Не виходь 
за нього заміж.

- А мені не потрібен красень.
- Я не про це. Пошкодуй хлоп-

ця, йому і так дісталося від життя.
* * *

Залізнична катастрофа. З ре-
йок зійшов спецпотяг з депу-
татами. Приїхали рятувальни-
ки і виявили, що місцеві жителі 
встигли всіх поховати.

- Що, всі-всі загинули? - запи-
тують спантеличено.

- Ага. Деякі, правда, намага-
лися переконати нас, що живі, 
але ви ж знаєте політиків - вони 

завжди брешуть.
* * *

- Кохана, ти віриш у казки?
- Уже ні, бо, почувши мої ба-

жання, золота рибка здохла, фея 
лежить у психлікарні, Хоттабич 
поголився на лисо, а в джина - 
душевна травма.

* * *
Моляться в церкві бабця і 

Янукович. Бабця: 
- Боже, я вже старенька і хво-

ра, добав мені, будь ласка, ще 
п’ятсот гривень до пенсії.

Слухає це Янукович і думає: 
«Дам я їй тих нещасних п’ятсот 
гривень, щоб не заважала мені 
молитися». Дивиться, а в гаман-

ці тільки чотириста гривень.
- Нате, бабцю.
- Ой, дякую, Боже, - глянула 

на гроші, а потім на Януковича. 
І скрушно зітхнула:

- Але ж через кого ти мені їх 
передав, Господи? Цей бандюга 
вже на очах сотню вкрав.

* * *
Діти розмовляють у дитячо-

му саду:
- Нас у мами двоє і в кожно-

го є своя кімната, - каже одна ді-
вчинка. 

- А нас у мами троє і у кожно-
го є свій велосипед, - каже інша. 

- А нас… нас у мами семеро і 
в кожного - свій тато, - похвали-

лася третя. 
* * *

Дві блондинки летять у літа-
ку. Раптом погасло світло. Одна 
каже:

- О, в тунель заїхали.
* * *

Стоїть жінка біля дзеркала, 
їй не подобається своє відобра-
ження. Звертається до чоловіка:

- Коханий, мені здається, що я 
жахлива. Скажи комплімент.

- У тебе прекрасній зір. 
* * *

У гастрономі продавець кри-
чить касирці: 

- Галю, пробий чоловікові пе-
чінку!

Продаю

СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ
продовжує запрошувати до спів-
праці українців, бажаючих вклас-

ти власні вільні кошти на різні 
терміни для отримання прибут-
ку. Гарантія і застава забезпечу-

ється. Телефонуйте: (066) 0914600.

Вважати недійсним
Пенсійне посвідчення на прізвище Бер-

кити Наталії Дмитрівни.

Тернополян закликають 
приносити зброю

В Україні з 1 по 30 квітня 
проходить місячник 
добровільної здачі зброї. 

Тож правоохоронці закликають 
тернополян долучитися до цієї акції 
і не легковажити, зберігаючи  вдома 
небезпечні предмети.  

- Минулоріч міліціонери порушили по-
над 170 кримінальних проваджень за факта-
ми незаконного зберігання зброї та вибухо-
вих речовин, - повідомляє старший інспектор 
дозвільної системи обласної міліції Степан 
Джинджиристий. -  Серед поширених право-
порушень – невчасна здача зброї, яку зберіга-
ють родичі померлих власників. Згідно з дію-
чим законодавством, таку зброю рідні пови-
нні протягом п’ятиденного терміну здати в 
органи внутрішніх справ на тимчасове збері-
гання до вирішення питання щодо успадку-
вання майна.

Правоохоронці запевняють, добровільна 
здача зброї, боєприпасів та вибухівки звільняє 
від кримінальної та адміністративної відпові-
дальності. Скористайтесь наданою можливіс-
тю під час місячника добровільної здачі зброї.

З питань здачі, придбання чи реєстрації 
зброї, спецзасобів, звертайтеся у підрозділи 
дозвільної системи органів внутрішніх справ 
за місцем проживання.

Детальнішу інформацію можна отрима-
ти за номерами телефонів у Тернополі 27-
13-11 та 27-13-96.
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ГОРОСКОП
з 8 квітня 
до 14 квітня
Овен

Для вас тиждень по-
чнеться не зовсiм вда-
ло, але не переймайтеся, 
оскiльки змiни на краще не 
примусять довго чекати.
Телець 

У найближчi днi можете 
розслабитися і готуватися 
до свят. Можливі зустрічі 
з давніми друзями. У спра-
вах довіртеся своїй інтуїції.
Близнюки 

Ви зможете змiнити 
ситуацiю на краще, якщо 
керуватиметеся здоровим 
глуздом, а не емоцiями.
Рак 

Усi намагаються дава-
ти поради, вважаючи, що 
вам важко. Та ви бачите 
плюси саме там, де iншi не 
помiчають.
Лев 

Зараз краще дiяти 
самостiйно, не залучаючи 
до своїх справ друзiв або 
колег. Ближче до вихiдних 
ситуацiя з грошима прояс-
ниться.
Діва 

Вашi справи iдуть добре, 
але головне – не розсла-
блятися. Вам несподiвано 
нагадають про давнi по-
милки.
Терези 

Не варто приймати на 
свiй рахунок чужi думки, це 
зiпсує настрiй. Займiться 
чимось приємним i водно-
час корисним.
Скорпіон 

Радимо бути розбi-
рливими в контактах. Ви 
схильнi довiряти людям, 
якi намагаються цим ско-
ристатися у своїх цiлях.
Стрілець 

Невдовзi ви пiдпишете 
важливi документи. За 
можливостi утримайтеся 
вiд нових знайомств i до-
леносних переговорiв.
Козеріг 

Багато часу пiде на ви-
правлення чужих помилок. 
Очікувана нагорода не за-
бариться.
Водолій 

Цей тиждень буде спри-
ятливим для поїздок i 
службових вiдряджень, у 
тому числi незапланова-
них.
Риби 

Хоча ваш шлях тер-
нистий, ви досягнете 
того, чого прагнете. І до-
поможуть у цьому ваша 
наполегливiсть та iнтуїцiя.

 Вітаємо!
Листоношу ЦВПЗ Зборів -1

Надію Василівну Петей 
з Днем народження!

Нехай рікою щастя ллється,
В родині гарно все ведеться,
І серце хай не знає болю – 
На довгий вік і світлу долю. 
Нехай усміхаються сонце й удача,
І тихе, жіноче, омріяне щастя.
Хай доля прихильною й доброю буде,
Хай завжди з повагою ставляться люди,
Хай Матінка Божа Вас оберігає,
Ісус Христос здоров’я посилає!

З повагою – працівники
ЦВПЗ Зборів-1.

 Вітаємо!
Працівників служби цивільного захисту у Козівському районі та 18 державної 

пожежно-рятувальної частини - 
іменинників квітня 2015року!

 Ігоря Олеговича Тріля (8 квітня), Мар’яна Михайловича 
Конопацького (12 квітня), Богдана Васильовича Бучака 

(17 квітня), Катерину Мирославівну Коздрінь (24 квітня).
Творчих задумів, наснаги,
Теплих слів, вітань, поваги, 
Нових звершень і досягнень,
Перемог й високих прагнень!

У всіх справах – процвітання, 
До мети йти без вагання,
Успіхів, удач багато,
Хай життя буде, як свято!

З повагою – колектив працівників служби цивільного за-
хисту у Козівському районі та 18 державної 

пожежно-рятувальної частини  (смт. Козова).  

Вітаємо!
Мудру, ділову, красиву жінку
Олену Миронівну 

Тарнович
із золотим ювілеєм!

Нехай сьогодні друзі щирі
Сердечно зичать благ усіх,
Нехай у радісному вирі
Пісні лунають, радість, сміх!
Здоров’я, успіх, щастя, сили
Ніколи хай не підведуть!
Щоб серце і душа раділи – 
Хай мрії дійсністю стають!

А також її чарівну доньку
 Уляну Вадимівну 

Кондратюк
з Днем народження!

Яскравою веселкою спливають дні за днями,
Співають птахи в лузі відрадно вечорами,
Хай не рахує літ тобі зозуля норовлива,
Будь завжди весела, привітна і щаслива!

З повагою і любов’ю – сім’я Людмили 
Коляденко. смт. Козова. 

Народний синоптик
10 квітня - Євстратія та Іла-

ріона. Слід спостерігати за пта-
хами: якщо в’ють гнізда на со-
нячній стороні - літо буде холод-
не, на тіньовій - буде тепло. 14 
квітня - Марії Єгипетської. Щоб 
дізнатись про літо, спостерігали 
за нічним небом: якщо ніч ясна - 
літо буде тепле і сухе. 

8 квітня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 1-3, 
вдень 5-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.37, захід - 20.00.

9 квітня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 3-5, вдень 
10-11 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.35, захід - 20.02.

10 квітня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 1-5, 
вдень 12-13 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.33, захід - 20.04.

11 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 4-5, вдень 
14-17 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.31, захід - 20.05.

12 квітня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 5-7, 
вдень 16-17 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.29, захід - 20.07. 

13 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 4-5, вдень 
13-16 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.27, захід - 20.08.

14 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 2-3, вдень 
15-17 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.25, захід - 20.10.
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МАГНІТНІ БУРІ 
У КВІТНІ

Невеликі магнітні 
бурі очікують  14-16, 
18, 25 квітня. Помір-
ні магнітні бурі ймо-
вірні 13, 19 квітня. 

Замовити  
вітання для сво-
їх рідних, близь-

ких та друзів 
можна безпосе-
редньо у редак-
ції тижневика 
“Наш ДЕНЬ“, або 
за телефоном  

(0352) 40-77-60. 

Ціна 
привітання - 

від 50 грн.
 

Оплатити по-
слугу можна у 
редакції, або ж 
перерахувавши 
кошти на р/р 

26006010939623 
в ПАТ «Укрсоц-
банк» в м. Київ 

МФО 300023, код 
2265003402.

Погода 
в Тернополі 
й області


