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Тарасе, батьку наш, пробач
Лукавим пасинкам розмови
Про Україну, волю й мову,
Бо продалися за калач,
За кусень хліба запашного,
За хабарі і сяйво дач…
Пробач, Кобзаре, і не плач –
Забули не тебе одного.
І тільки хлопці в бліндажах

Зі зброєю напоготові
Читають кожне твоє слово
Під свистом куль. І у степах
Вже розсвітає Україна – 
Не в Києві, а саме там,
Де не скорились ворогам,
Де ненька жде додому сина…

Олег ГРУШКОВИК.

Сьогодні -  
День народження 
Тараса Шевченка.

ВЖЕ РОЗСВІТАЄ 
УКРАЇНА. . .

на похорон 
не прийшла…
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розповів про 100 днів  
в руках сепаратистів
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Проаналізувавши перемовини з МВФ, 
вимоги Брюсселя, Вашингтона, різних між-
народних інституцій, складається враження, 
що Україною керують глава МЗС Німеччини 
Франк-Вальтер Штанмайєр, французький 
президент Франсуа Олланд, німецький кан-
цлер Ангела Меркель, МВФівські чиновни-
ки, брюссельські євробюрократи плюс пре-
зидент Московії Путін. І ще бозна хто. А укра-
їнська влада, замість того, аби відстоювати 
інтереси власної держави, зміцнювати її еко-
номічно, політично, культурно, духовно, іде-
ологічно, роздає наліво і направо обіцянки: 
«візьмемо до уваги», «погоджуємось», «ви-
конаємо» і тому подібне. У результаті, народ 
розраховується за кредити, потерпає через 
умови, висунуті МВФ, Мінські угоди, вбивче 
«перемир’я» на Сході, недолугість політики 
Нацбанку, уряду…    
Коли за Януковича підвищували 

жінкам пенсійний вік,
 також говорили про реформи

 і справедливість   
Світовий банк рекомендує Україні під-

вищити пенсійний вік. У Міжнародному ва-
лютному фонді, начебто, також не проти 
цієї ідеї. Воно й зрозуміло. Позичальникам 
мільярдних доларових кредитів головне, 
аби країна віддавала гроші. За все решта го-
лова не болить.     

Сьогоднішня українська пенсійна систе-
ма охоплює надто багато людей, на яких не 
вистачає ресурсу, зазначають у Світовому 
банку. І реформа пенсійної сфери повинна, 

зокрема включати підвищення пенсійного 
віку. «Політично і соціально складне питан-
ня - вік виходу на пенсію. Думаю, поступово 
пенсійний вік потрібно підвищувати», - ска-
зав у інтерв’ю газеті «Сьогодні» глава пред-
ставництва Світового банку в Україні, Мол-
дові та Білорусі Чимяо Фан. 

Чи знає шановний Чимяо Фан, як на-
справді живуть українці? І як тітка Ганя, Ма-
руся, чи інша жінка чекає тієї пенсії? Та й чо-
ловіки також. «Молодість» тітці Гані продо-
вжили, але, якщо вона втратила роботу, то 
знайти щось більш-менш пристойне, коли 
тобі вже за п’ятдесят, але ще не шістдесят, 
практично неможливо. А в селі - й поготів. 
І хоча тієї пенсії, як кіт наплакав, проте, це - 
гарантовані гроші.          

Західні політики та фінансисти, коли 
йдеться про українські пенсійні справи, 
люблять посилатися на європейський до-
свід. Мовляв, європейці, жінки в тому чис-
лі, працюють довше. Це так. Але тамтешні 
умови праці відрізняються від українських. 
Як і зарплати. І соціальний захист. І рівень 
життя. Європейка, якій, приміром 50-60 ро-
ків, не пережила стільки стресів, не вистоя-
ла стільки черг, не здавала стільки «іспитів» 
на виживання, як її ровесниця-українка. А 
тепер ще й війна…    

В Україні налічується 12 мільйонів пен-
сіонерів. Середній рівень пенсії неймовірно 
низький. 

За словами директора представництва 
Всесвітнього банку в Україні, наша система 
не надає адекватної підтримки людям, які 
виходять на пенсію. Щодо індексацій пен-

сій, то вони відбуваються хаотично, оскіль-
ки правила чітко не прописані. У цьому Чи-
мяо Фан однозначно правий. 

«Я знаю, з політичної і соціальної точок 
зору це досить складна тема (півищення 
пенсійного віку - авт.). Але, якщо провести 
правильні реформи, систему можна зроби-
ти справедливою для всіх», - наголосив Чи-
мяо Фан.

Коли за Януковича підвищували жінкам 
на п’ять років пенсійний вік, також говори-
ли про реформи і справедливість.   

Азаров «покращення» почав, 
Яценюк - продовжує 

Про азарівське «пакращення» склада-
ли анекдоти. Микола Янович переносив 
його терміни на пізніше й пізніше через 
соціальну-економічну кризу. 

Тепер рівень бідності в Україні задумав 
скоротити уряд Яценюка - з 28 до 15 відсо-
тків. Але ще не скоро. Як повідомив міністр 
соціальної політики Павло Розенко під час 
презентації «Стратегії подолання біднос-
ті», Кабмін планує зробити цю благородну 
справу аж у 2020 році. 

Тим часом, за останніми статистичними 
даними, за межею бідності живуть  майже 
11 мільйонів українців. Через п’ять років їх 
число нинішні урядовці планують зменши-
ти до шести мільйонів осіб. Про це йдеть-
ся у черговій програмі боротьби з бідністю, 
підготовленій Мінсоцполітики і прийнятій 
Кабміном. 

До речі, бідняки для української влади 
- це люди, які живуть менш, аніж на 75 від-

сотків середнього прожиткового мінімуму, 
а це - 997 гривень на місяць. Середній про-
житковий мінімум зараз складає 1330 гри-
вень. Для працездатного українця прожит-
ковий мінімум - 1378 гривень, для пенсі-
онера - 1074, для дитини до шести років 
- 1167, від шести до 18 років - 1455 гривень. 

Цікаво було б поглянути, як перебива-
лися б на ці гроші панове-урядовці. Хоча б 
один місяць. І було б справедливо, якби про-
житкові мінімуми, перед тим, як їх затвер-
джувати, посадовці випробовували на собі. 
Заради експерименту. Бо фраза: «Ми розу-
міємо, що багатьом українцям жити важ-
ко», звучить з уст багатих владоможців, як 
насмішка. Щоб розуміти, потрібно це відчу-
ти, пережити.    

У Мінсоцполітики пояснюють: основні 
кроки боротьби з бідністю це - збільшення 
числа робочих місць і, відповідно, зростан-
ня доходів; підвищення пенсій і соцвиплат; 
забезпечення доступу населення до послуг 
соціальної сфери, незалежно від місця про-
живання; недопущення хронічної біднос-
ті та соціального відчуження серед пересе-
ленців. Держава має намір забезпечити їх 
житлом, працевлаштувати й виплачувати 
допомогу.

Вирішити проблему бідності влада на-
магається з 2001 року. Подібні програми 
боротьби з бідністю Кабмін приймає кож-
ні п’ять років. На думку експертів, це скида-
ється на війну Дон Кіхота з вітряками: чим 
більше влада бореться, тим більше в країні 
бідних. 

Ольга ЧОРНА. 

Чи знає Чимяо Фан зі Світового банку
 ЯК ЖИВЕ УКРАЇНСЬКА ТІТКА ГАНЯ?  

У Збаражі на Тернопільщині 
провели в останню путь екс-голову 
Збаразької райдержадміністрації 

Юрія Горайського. Юрій пішов 
на фронт добровольцем. Служив 
стрільцем-регулювальником відділення 
комендантської роти 73-го морського 
центру спеціальних операцій. 

У зоні АТО загинув 
Юрій Горайський

38-річний Юрій Горайський загинув 
4 березня під Маріуполем – потрапив у 
засідку сепаратистів.

«У цей день група спецназу 73-го 
морського центру спеціальних операцій 
виконувала завдання з патрулювання 
лінії оборони українских військ, - пише 
на «Цензор.Нет» Юрій Бутусов. – Це одна 
з кращих груп 73-го центру. Командир – 
позивний Трассер, колишній директор 
середньої школи, який проявив себе як 
вольовий командир, вивівши своїх бій-
ців з Іловайська. 

Вони вели спостереження і вийшли 
на задану висоту, з якої російські бойо-
вики могли організувати напад на наші 
позиції. Вирішили перевірити все, хоча 
могли не ризикувати. Попереду йшов го-
ловний дозор – Юрій Горайский та Олек-
сандр Хмеляров. В дозорі завжди йдуть 
кращі – ті, хто готовий до смертельного 
ризику. 

На висоту вийшла розвідгрупа про-
тивника – до 20 осіб. Вони побачили 
одне одного несподівано. Дистанція – 
20 метрів. Юрій та Олександр вступи-

ли в бій. Вони виконали завдання – во-
рогу не вдалося напасти на всю групу. 
Наші бійці відкрили вогонь у відповідь. 
Юрій і Олександр загинули на місці. Гру-
па отримала команду негайно відходи-
ти. Але бійці не покинули загиблих то-
варишів. Трассер не почув наказ на від-
ступ. Наші бійці змогли знищити роз-
відгрупу противника і забрати тіла сво-
їх побратимів. Завдання було виконано». 

В одному з останніх інтерв’ю Юрій 
Горайський говорив: «Почуття обов’язку 
мене змусило йти на війну. Не зміг я сто-
яти осторонь, коли молоді хлопці на пе-
редовій забезпечують спокій і мир для 
нас, зокрема для мене і моєї сім’ї. Бог і 
батьки дали мені здоров’я, і я вирішив, 
що свою родину і свою землю можу сам 
боронити від цієї погані».

Провести в останню путь загибло-
го збаражанина вийшло чи не все міс-
то. Бойові побратими пронесли труну 
на руках аж до кладовища. Вздовж доро-
ги стояли діти з жовто-блакитними пра-
порцями. Після смерті Юрія осиротіли 
дружина та двоє доньок. 

Колектив «Нашого ДНЯ» висловлює
 щире співчуття рідним і близьким загиблого. 

Вічна пам’ять Героєві!

Національно-патріотична молодь 
Тернополя, яка у свій час виховувалася 
у лавах організації «Автономні націона-
лісти», пронесла у свій бізнес філософію 
любові до України та українського. У час 
військових дій, молоді люди вирішили 
допомагати не тільки сучасним захисни-
кам держави, але й тим, хто обороняв її 
десятки років тому.

Троє тернополян – Олег Вальків, На-
зар Гнатюк та Віталій Крих, вихідці з «Ав-
тономних націоналістів», започаткували 
свою справу – відкрили «Оптику» на ву-
лиці 15 Квітня у Тернополі. А незабаром 
відкриють «Оптику»  і у Збаражі. Особли-
вістю цих закладів є те, що учасники АТО 
і ветерани ОУН-УПА можуть скористати-
ся низкою консультативних та діагнос-
тичних послуг – абсолютно безкоштов-
но. Також власники розробляють  постій-

ну систему знижок на виготовлення та 
придбання окулярів для згаданих кате-
горій громадян.

Для того, щоб скористатися безко-
штовними послугами, тернополянам по-
трібно звернутися до працівників «Опти-
ки»  і мати при собі посвідчення учасни-
ка АТО або ж документ, що засвідчує їх 
приналежність до будь-якого із добро-
вольчих батальйонів та посвідчення ве-
терана ОУН-УПА, відповідно.

У Тернополі «Оптики»  розташова-
на за адресою: вул. 15 Квітня, 9 (на міс-
ці колишнього відділення «Райффай-
зен «Банк Аваль»). Звертатися за за-
писом на прийом до лікаря можна з 10 
до 19 години.

У Збаражі очікується відкриття 
«Оптики» за адресою: вул. Чехова, 7б.

Учасники АТО і ветерани УПА можуть
 скористатися безкоштовними послугами

 у Тернополі та Збаражі

Як у березні зріс тариф 
на електроенергію для населення
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Сьогодні відзначаємо річницю з 
дня народження великого Cина Укра-
їнського народу Тараса Григоровича 
Шевченка. Це та історична постать, 
котра чи не найбільше доклалася до 
творення української нації. 

“Кобзар” великого Шевченка нині 
має стати настільною книгою кожно-
го українця, небайдужого до долі сво-
єї вітчизни. Він бачив неправду, кли-
кав до активної боротьби за справед-
ливу Україну, де кожен мав би відчува-
ти себе господарем: 

В своїй хаті своя й правда, 
І сила, і воля.
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра...
Пам’ятаймо ці слова, коли при-

ходить зневіра, коли нам кажуть, що 
українці ні на що не здатні, коли чу-
жинці нам дають поради, як нам 
жити і господарювати у рідній хаті. 
Пам’ятаймо, що треба вчитися чужо-
му доброму, але й свого не цуратися. 
Пам’ятаймо, що ніколи не буде “до-
брого пана” для українця, якщо він 

сам не буде собі паном і не дбатиме 
про свою родину, свою громаду, свою 
Україну, бо ми живемо на своїй Богом 
даній землі. 

Бути господарем! Захищати своє! 
Залишатися українцем! Це та вели-
ка національна ідея, яку нам дав Шев-
ченко. Це та ідея, яка дозволить відро-
дитися Україні!

Слава Україні!
Міський голова 

Тернополя
Сергій НАДАЛ.

Робота замість розмов
Твердий і часом жорсткий стиль управління місь-

кого очільника Тернополя Сергія Надала часто кри-
тикують. Щоправда до такої критики вдаються пе-
реважно або заїжджі політикани, або ж доморощені 
“опозиціонери”. Натомість, в умовах хаосу і непевнос-
ті, які охопили країну, можливо, саме такі методи і по-
трібні. Зрештою, Тернопіль не раз отримував схваль-
ні відгуки від представників ЄБРР, Світового Банку та 
інших міжнародних установ, котрі кажуть, що їм ком-
фортно працювати з міським головою та виконко-
мом, бо вони впевнені, що кошти витрачатимуть про-
зоро і за призначенням. Результати ж говорять самі 
за себе. 
Сувора заборона збирати 
будь-які кошти з батьків 
на потреби школи

Рішенням виконавчого комітету управління осві-
ти та науки отримає більш як 17 мільйонів гривень, 
які підуть на харчування в дитсадках, капремонт 
приміщень, під’їзних шляхів та придбання обладнан-
ня. Майже 3,5 мільйони виділили на поточні видат-
ки для загальноосвітніх закладів, які раніше покри-
валися за рахунок благодійних внесків батьків. Місь-
кий голова Сергій Надал наголосив, що після виділен-
ня коштів запроваджується сувора заборона збирати 
будь-які кошти з батьків на потреби школи. 
У дитячі садочки та школи  
поступить додатково більш  
як 17 мільйонів гривень»

“За будь-які побори будуть суворо карати. Ми за-
кликаємо батьків звертатися на гарячу лінію міської 
ради 15-80. Міськвиконком виділяє кошти для того, 

щоб зменшити тягар для батьків, дати можливість 
освітянам і педагогам займатися своїми прямими 
обов’язками тоді, як господарські питання вирішува-
тиме міська влада”, - зазначив Сергій Надал.
Продовження капітального 
ремонту міста

Управління житлово-комунального господар-
ства отримає майже 25 мільйонів гривень. За них ка-
пітально відремонтують дороги, понад 50 дворів та 
об’єктів благоустрою, зокрема площі Степана Банде-
ри, бульварів Просвіти та Петлюри, міське кладови-
ще на вулиці Бригадній, дім печалі на Микулинецько-
му кладовищі. Управління охорони здоров’я отримає 
понад 5 мільйонів гривень. Основна сума передбаче-
на на виплату заробітної плати медикам та оплату 
енергоносіїв. Крім того, капітально відремонтують 
дитячу поліклініку на вулиці Федьковича та придба-
ють обладнання для перинатального центру лікар-
ні N2 та дитячої стоматологічної поліклініки. На “Со-
нячному” масиві на вул. Вишневецького-Леся Курба-
са, в районі 27 школи відкриється нова амбулаторія у 
відреставрованому приміщенні. Триватиме програма 
термомодернізації житлового фонду. Міський голова 
переконаний — це єдиний спосіб зробити житло те-
плим, а рахунки меншими.
З міського бюджету профінансу-
ють заробітну плату медикам та 
оплату енергоносіїв»

“Тарифи на енергоносії від нас мало залежать. Їх 
встановлюють на загальнодержавному рівні. Єдине, 
що ми можемо зробити і що активно робимо — це 
вжити заходи, для зменшення споживання дорого-
го газу. Це програма термомодернізації, на яку додат-
ково виділяється майже 2 мільйони гривень, а також 

500 тисяч на підтримку ОСББ. Будуть встановлюва-
тися індивідуальні теплові пункти, нові паливні. Це 
дозволить економити 30-40 % коштів”, - прокоменту-
вав зміни до бюджету Сергій Надал.
Доступний транспорт і культура

Понад одинадцять мільйонів гривень спрямують 
на розвиток та ремонт електротранспорту. Йдеться 
про капітальний ремонт п’яти тролейбусів та про від-
криття нової тролейбусної лінії на вулицях Текстиль-
на - Леся Курбаса. 

“Електротранспорт є доступним для більшості 
пільговиків. Наше завдання зробити все, щоб він за-
лишався доступним і безпечним. Крім того — це еко-
логічний транспорт, якому фактично немає альтер-
нативи”, - говорить Сергій Надал. 
«Сергій Надал став першим ме-
ром великих міст України часів 
Незалежності, який не чекає на 
вирішення проблеми «згори»

Виділено кошти також і на культуру. Завершать 
освітлення парку Національного Відродження, від-
ремонтують стадіон в парку “Топільче” та два гро-
мадських туалети. Передбачено також кошти для ка-
пітального ремонту Палацу культури «Пронятин».  
Два мільйони гривень передбачили на будівництво 
пам’ятника Небесній Сотні.

Усе це свідчить про те, що Сергій Надал став чи не 
першим мером великих міст України часів Незалеж-
ності, який не чекає на вирішення проблеми “згори”, 
а активно шукає і знаходить рішення на місцях та при 
цьому заручається підтримкою міжнародних фінан-
сових структур. Саме таких управлінців нині бракує 
на загальнонаціональному рівні. 

Петро ІВАНІВ.

У  Тернополі  міська  рада 
забезпечить  заробітну  плату 

бюджетникам  та  працівникам 
соціальної  сфери

Нещодавно відбулась сесія 
Тернопільської міської ради, 

на якій були затверджені зміни 
до бюджету міста. 

Шевченко кличе нас бути 
господарями у себе вдома

Привітання міського голови Тернополя Сергія Надала 
з нагоди Дня народження Великого Кобзаря
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Добра книга 
про злу війну

У полон черкаський правозахис-
ник Валерій Макеєв потрапив у серпні, 
коли їхав як волонтер у зону АТО. Після 
трьох місяців у підвалах «ЛНР» та пере-
говорів з бойовиками він опинився на 
волі. Згодом, аби осмислити і поділи-
тися пережитим, почав писати книжку. 
Першим читачем його  рукопису стала 
мама.

- Написавши, я подумав - ну який з 
мене письменник, і вирішив дати про-
читати своїй мамі, - розповідає Вале-
рій. -  Через кілька днів вона телефонує 
мені зі словам: «Приїзди, тут записав-
ся кожен двір – одна доба на прочитан-
ня книжки». Також була комічна ситу-
ація, коли мій знайомий просив: «Слу-
хай, тут до мене приїхала теща з Росії, 
можна їй книгу твою дати почитати?». 
Я, звичайно ж, погодився. Після цьо-
го каже: «Теща змінилась. Прочитала і 
зрозуміла, що їм там говорять неправ-
ду».

Валерій зізнається, що для нього 
дуже важливо ділитися пережитим у 
полоні. 

- Я не можу не розповідати. Це моя 
внутрішня потреба, - додає він. - Спо-
діваюся, те, що розповідаю, не зали-
шає байдужими інших і торкається їх-
ніх сердець. 

Ілюстрації до книги зробив ще один 
бранець, тільки вже з так званої Доне-
цької народної республіки – Сергій За-
харов. Потрапили до видання й вірші 
Валерія Макеєва, написані у полоні во-
рога. Сьогодні побачило світ вже тре-
тє перевидання книги. Валерій пере-
конаний, є ще багато тем, які породила 
ця війна. Головне, нічого не забути. Це 
важливо і для нас, і для історії. 

Розповіді Валерія Макеєва про по-
лон – це ніби посібник, як поводитися 
в неволі і як вижити, незважаючи ні на 
що. Хоч сам автор з цим не згідний. Він 
вважає, цими проблемами повинна за-
йматися держава, а він лише ділиться 
своїми переживаннями. 

- Полон - це складова війни. Для по-
лонених страшна невизначеність, коли 
вони не знають, покинула їх держава 
чи ні, і вони не розуміють, що насправ-
ді відбувається, - каже Валерій Макеєв. 
- Те, що вони переживають там - неймо-
вірно важко. Адже, коли в бою тебе по-
ранили, свої тебе забрали, повернули 
додому, ти був на цьому боці і в голові у 
тебе нічого не змінилося. А ті, що побу-
вали на тому боці - це вже зовсім інша 
справа. У них немає порогу чутливос-
ті, немає порогу відчуття страху і від-
чуття реальності. У цій книжці не тіль-
ки про полон. Тут абсолютно інший по-
гляд на те, що відбувається там. Як ка-
жуть мої друзі, книга добра. Усі страш-
ні речі я прибрав, тут немає жодної кра-
плі крові, страшних сцен. Про такі речі 
не варто говорити, поки ми не звільни-
мо останнього полоненого. Однак кни-
га нікого не залишить байдужим.
«Полон – це лакмусовий 
папірець, який 
випробовує 
внутрішні сили»

Пан Валерій розповідав про те, що 
й в ЛНР є багато хороших людей. На-
приклад, подружжя колишніх міліціо-
нерів аж півроку переховувало україн-
ського воїна, що втік з полону елене-
рівських бандитів. Один із наглядачів 
у так званому слідчому ізоляторі ЛНР 
передав пану Валерію радіо, щоб мож-

на було слухати вночі українські нови-
ни та рідну музику. Ще один місцевий 
еленерівець-наглядач тихенько виба-
чався перед арештованими за жорсто-
кість “слідчого-садиста”. 

- Полон - це лакмусовий папірець, 
який перевіряє людей, випробовує вну-
трішні сили, - зізнається Макеєв. - Не-
важливо, наскільки ти фізично силь-
ний. Бувало, здоровані билися в істери-
ці, а худенькі, низенькі хлопці відсто-
ювали свою позицію і поводилися, як 
справжні герої, за що їх поважали на-
віть конвоїри. Поряд з нами була роз-
стрільна яма. Тут карали і бойовиків, 
і місцевих, і наших. Я дивувався - за 
що ж місцевих. Питаю одного хлоп-
ця, а  він розповідає: «Я жінці написав 
- купи м’яса, а  вона мені відписує «Сла-
ва Україні!». От на блокпосту і спійма-
ли за це. Інший розповідає, що сусіди на 
них поскаржилися, мовляв, вони наци-
кам співчувають. За це й спіймали. 

Журналіст із Черкас зізнається,  по-
лон - це унікальна річ. Невіруючих тут 
немає. Ті, хто ніколи не молився і не 
знав жодної молитви, просили вголос 
промовляти молитву. 

- Хлопці пошепки співають Гімн, чи-
тають Біблію і залюбки спілкуються 
українською мовою, - пригадує Вале-
рій. - Вони люблять державу в сотні ра-
зів більше, ніж вона їх. В кожного була 
своя методика, як триматися. Голов-
не - мозок повинен працювати. Можеш, 
складати вірші. Якщо є можливості, бо-
дай найменші, для фізичного наванта-

ження - працюй! Думати потрібно про 
те, що ти мусиш повернутися. Поверну-
тися живим.

Валерій Макєєв зізнається, що по-
лон його змінив, змусив багато чого пе-
реоцінити в житті. 

- Я дуже довго доходив до того, як 
воювати з любов’ю, - додає він. -  Як ві-
дійти від заклику, який нам втовкмачу-
вали десятиліттями - «Не забудєм, не 
простім!».  До якогось моменту в мене 
була така внутрішня злість - думав, ви-
рвуся звідси і на нашій території лови-
тиму автомобілі з луганскими номера-
ми і мститись. Але з часом, коли щодня 
молився, то відчув, що перемога - у про-
щенні. Це моє внутрішнє відкриття і я 
бачу в ньому велику силу

Про це Валерій пише на перших сто-
рінках книги:

“Так. Щось у мені змінилося. Можу 
підтвердити це й через три місяці піс-
ля повернення з полону, коли пишу ці 
рядки. Ні, я не зрозумів, просто відчув, 
що всі ми дуже маленькі перед Богом, 
і всілякі намагання знайти місце під 
сонцем - від лукавого. Я переконався, 
що жити треба набагато простіше, 
аскетичніше. Жити з любов’ю. Адже ні-
чого з собою, окрім відповідей за вчине-
не, не заберемо. Все так просто… Про-
сто люби, працюй, шануй насамперед 
батька та матір, близьких та рідних, 
далеких та невідомих, і… ворогів сво-
їх. Дивна річ. Після повернення з поло-
ну в мене не виникла жадоба помсти 
до катів, а навпаки - з’явилося відчут-
тя вдячності до тих, хто проявляв лю-
дяність і певними діями підтримував у 
час одного із найважчих періодів мого 
життя…”

Юля ТОМЧИШИН.

4 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Життяnday.te.ua

«У полоні зрозумів, 
що жити потрібно 

з любов’ю»

Журналіст Валерій 
Макеєв розповів 
у Тернополі 
про 100 днів 
у руках сепаратистів

Відомий правозахисник, волонтер та журналіст Валерій Макеєв із Черкас презентував у 
Тернополі книгу  «100 днів полону або позивний «911». Валерій каже, друзі її називають доброю 
книгою про злу війну.  У ній не лише про складнощі перебування в полоні, а й про доброту 

людей, які допомагали українським бійцям і волонтерам, незважаючи на величезний ризик бути 
покараними сепаратистами за свої дії. 

До слова, за 2014-2015 роки близко 80 журналістів по-
трапили в полон бойовиків на сході України. Днями 
вдалося звільнити журналістку Марію Варфоломеєву, 
яка понад рік перебувала у полоні так званої ЛНР. 
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Хоростківським школярам 
подарували мультимедійний 
ПРОЕКТОР І НОУТБУК

На урочистій шкільній лі-
нійці учні привітали гостей ко-
роваєм, віршем, піснею. А ди-
ректор школи Галина Юріївна 
Ворона висловила вдячність 
від учнівсько-педагогічного 
колективу районній владі за 
значну допомогу і підтрим-
ку у покращенні та зміцнен-
ні матеріально-технічної бази 
навчального закладу. Також 
подякувала представникам 
райдержадміністрації і голова 

батьківського комітету Ольга 
Сопель. 

Очільник району побажав 
школярам успішного навчан-
ня, а педагогам - плідної праці. 
І подарував навчальному за-
кладу мультимедійний проек-
тор та ноутбук. 

Але це лише невеличка час-
тинка добрих справ. Бо, завдяки 
районній владі, школа має нові 
столи і лави в їдальні, посуд, 
парти, стільці для учнів у кабі-

нетах №19, 20, 21, 24, 25, нову 
дошку в кабінеті хімії, спортін-
вентар. Крім того, проведено 
капремонт внутрішніх вбира-
лень на першому поверсі. 

Віталій Степанович спіл-
кувався з учнями початкової, 
середньої та старшої школи. 
Одинадцятикласникам поба-
жав успішної здачі ЗНО. Також 
гості оглянули кабінети біоло-
гії та хімії.

Віта ЖЕЛЕЗНЯК.

У Хоростківській 
ЗОШ I-III 
ступенів №2 

побували голова 
Гусятинської районної 
держадміністрації 
Віталій Степанович 
Батіг, перший 
заступник голови Ігор 
Володимирович Гайдук 
і начальник відділу 
освіти Оксана Юріївна 
Кащишин.

Наближаються дні 
Великого посту. Час 
особливого милосердя 

Божого для покаяння, коли 
всі справжні християни, 
віддалившись від марних 
світських утіх, живуть більше 
духовним самовдосконаленням, 
пізнають себе, прислуховуються 
до своєї совісті, щоб у жалю і 
покорі розкаятися в своїх гріхах. 
Саме в дні Великого посту 
можна глибше відчути спасенну 
силу страждань і хресної смерті 
нашого Господа і Спасителя.

ПІСТ, 
як запашна жертва, 
що відкриває скарби 
Божого милосердя

Згадаймо, що піст освятив 
Своїм прикладом Сам Господь 
наш Ісус Христос, коли постив 
сорок днів і ночей в пустелі,  
тому він і називається «свята 
Чотиридесятниця». Ще в Ста-
рому Завіті устами пророка Іої-
ля Господь Бог закликав: «Вер-
ніться до Мене всім серцем 
своїм і постом святим, і плачем 
та риданням!» (Іоїль 2, 12).

Святий піст є найкращим 
засобом ствердження в нас 
святого християнського життя 
і невичерпним джерелом скар-
бів Божого милосердя. Піст – 
найкращий дієвий засіб проти 
розтлінної хтивості та гріхов-
них звичаїв. Він приборкує грі-
ховні почуття і ослаблює їхній 
вплив на дух, обмежує вима-
гання плоті і спонукає її бути 
слухняною рабою свого влади-
ки – духу. Під час посту люди-
на більше служить своєму вну-
трішньому світові – очі ясніше 
бачать красу чесноти, вухо кра-
ще чує голос спасіння, язик під-
носить молитву і славослов’я, 
руки легше здіймаються до 
неба, ноги скоріше несуть до 
храму, все єство наше стає зді-
бнішим до благочестя.

Хто сам не мав щастя зазна-
ти благодійного впливу посту 
сам, нехай уявить собі прикла-
ди святих мужів, життя яких 
було зростанням внутрішньої 
людини у цілковитому стри-
муванні, в співбесіді, читан-
ні слова Божого, в роздумах 

про духовні чесноти, про по-
двиги християнського благо-
честя. Одночасно Церква спо-
дівається в цей великопісний 
час зростання в дітях своїх по-
божності і участі в натхнен-
них її відправах, у приготуван-
ні до сповіді і причастя святі-
ших Тайн Тіла і Крові Христо-
вих, закликає нас до повсяк-
денних молитов з поклона-
ми, до діл милосердя. Прикра-
шаймо наш піст добрими діла-
ми, тоді він стане перед лицем 
Господнім, як запашна жертва 
і тоді відкриє Господь нам Свої 
скарби милосердя.

Дотримуючи належно-
го посту, дивімося на наших 
предків, дідів і батьків, які на-
лежно виконували піст і Божі 
заповіді, котрі щиро служили 
Богові. Побожністю своєю до-
кажімо, що ми їхні гідні нащад-
ки. Просімо нашого Спасителя, 
щоб дні святої Чотиридесят-
ниці були для нас справжнім 
часом покаяння, часом духо-
вного зростання та переміни 
нашого життя.

Нехай Господь сподобить 
нас усіх в чистоті «час посту 
завершити, віру нероздільну 
зберегти, голови невидимих 
зміїв стерти, переможцями 
гріха стати і неосудно дочека-
ти поклонитися і святому Во-
скресінню».

о. Богдан Зінченко, 
член Національної спілки 

журналістів України. 

Відтак, на честь вшануван-
ня Небесної Сотні, людей, які 
відіграли найголовнішу роль 
під час Революції Гідності, на 
Збаражчині протягом двох 
тижнів проводився флеш-
моб під назвою «Вони три-
мають небо». У дійстві взяли 
участь навчальні заклади Зба-
разького району, серед яких 
і Вишнівецький професійно-
технічний ліцей.

Тут провели вечір-реквієм, 
присвячений Героям. Учні чи-
тали вірші, розповідали про 
події на Майдані, про життя 
тих, хто поповнив ряди Не-
бесної Сотні. До дійства також 
приєднався зразковий тан-
цювальний колектив «Візе-
рунок» із села Великі Вікни-
ни  з хореографічною компо-
зицією «Повертайтесь живи-
ми з війни». Організатори зу-
стрічі Ксеня Сафіян і Юрій Гос-
подарисько впевнені, що поді-
бні заходи сприяють вихован-
ню в учнів патріотизму, плека-
ють любов до України.  

 Того дня також був присут-
нім особливий гість - Володи-
мир Голоднюк, батько Героя 
України Устима Голоднюка, во-
лонтер, координатор громад-
ської організації «Штаб Націо-
нального спротиву Збаразько-
го району». Саме блакитна кас-
ка його сина стала своєрідним 
символом Революції Гідності. 
Чоловік поділився із вихован-
цями закладу своїми вражен-
нями та баченням майбутньо-
го розвитку держави.

Віка ХМІЛЕВСЬКА.

Вони тримають небо
Минуло рівно два роки після буремних 
подій українського Майдану.  
Нашу країну, яка ще не оговталася   
від тих кривавих днів, спіткало  
нове лихо – війна на сході. 
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У цьому рейтингу Тернопіль отримав 
друге місце після столиці Македонії - 
міста Скоп’є.

Міський голова Тернополя Сергій Надал вважає, 
що така висока оцінка лондонського видання – це по-
перше, визнання на міжнародному рівні ефективної 
роботи команди мерії, а, по-друге, можливість залу-
чити в місто додаткові кошти європейських фінансо-
вих інституцій та приватні інвестиції.

«Висока оцінка Тернополя у Європі свідчить про 
ефективну роботу команди мерії. Відкритість вла-
ди, запровадження елементів прямого народовладдя 
у Тернополі високо оцінюють західні експерти. Тер-
нопіль – відкрите місто. Це наше основне гасло. У су-
купності, міжнародні нагороди та визнання у рейтин-
гах - це ознаки зовнішнього іміджу міста, на які орі-
єнтуються, як представники міжнародних грантових 
організацій, так і приватний бізнес. Вони дають мож-
ливість залучати додаткові кошти, які йдуть на роз-
виток Тернополя: термодернізацію житлового фонду, 
на фінансування соціальної сфери та ремонтні робо-

ти», - зазначив у своєму коментарі Сергій Надал.
Сергій Надал: «Міжнародні наго-
роди та визнання у рейтингах да-
ють можливість залучати додат-
кові кошти, які йдуть на розви-
ток Тернополя»

Нагадаємо, що рейтинг журналу «fDi Intelligence» 
проводиться щорічно фінансовими експертами на 
основі незалежного оцінювання за критеріями еко-
номічного потенціалу, людських ресурсів, витрат 
на ведення бізнесу, якості інфраструктури та якості 
життя. 

Рейтинг «The Financial Times» не єдиний показ-
ник, який визнає ефективну діяльність команди Сер-
гія Надала у 2015 році. 

Для прикладу, Сергія Надала визнали найвідпові-
дальнішим мером України у 2015 році. Рейтинг від-
повідальності мера Тернополя експерти системи на-

родного контролю «Слово і Діло» оцінили у 57%. При 
цьому, рейтинг відповідальності другого і третьо-
го місця, які займають відповідно мер Луцька Мико-
ла Романюк та Києва – Віталій Кличко, складає лише 
44 %.

Тернопіль також єдине місто в Україні та одне з 
восьми у Європі, яке цього року нагороджене Почес-
ною Таблицею Ради Європи. 

А Соціологічна група Рейтинг спільно з 
International Republican Institute відповідно до свого 
дослідження громадської думки зарахувала Терно-
піль до трійки міст України (разом з Вінницею і Хар-
ковом), де людям найкомфортніше жити. У цьому 
списку наше місто випередило такі «гіганти», як Київ 
та Львів.

Таким чином, Тернопіль стає одним з провідних 
міст не лише України, а й Європи, що підтверджу-
ють найавторитетніші європейські та світові орга-
нізації.

За інформацією Тернопільської 
міської ради.

одним з найкращих
малих міст Європи

Підрозділ впливової британської газе-
ти міжнародних фінансових кіл, яка вихо-
дить у Лондоні «The Financial Times» - жур-
нал «fDi Intelligence» визнав Тернопіль од-
ним із кращих у рейтингу малих європей-
ських міст на 2016-2017 роки за показни-
ками економічної ефективності.

«The Financial Times» визнала Тернопіль

Куми бувають різні: слухняні 
й неслухняні, багаті і бідні, 
чесні і навпаки, талановиті 

і бездарні… Одне слово, різні. 
У всіх без винятку. Навіть у 
президентів.

Правда, з бідними я палицю перегну-
ла. Принаймні, у нашого з вами президен-
та бідних кумів нема. Бо хоч у вже майже 
екс-генпрокурора Віктора Шокіна власних 
статків – як кіт наплакав, бідним його на-
звати язик не повернеться. Просто прези-
дентський кум Віктор усі свої статки вчас-
но переписав на іншу особу. Яку саме? А то 
його особиста справа, - дохідливо пояснив 
українцям генпрокурорів помічник Вла-
дислав Куценко.

Зате у Віктора Миколайовича є інша 
позитивна риса. Він – дуже слухняний кум. 
Бо не встиг Петро Олексійович запропону-
вати йому подати у відставку (не з влас-
ної волі наш гарант це зробив і не одразу, 
просто Джо Байден сильно-пресильно на-
поліг), як до вечора 16 лютого народ уже 
знав: заяву на звільнення Шокін написав.

Ну і що, як відтоді багато води спливло?
По-перше, президентський кум у від-

пустці. А вона у державних службовців до-
вгенька.

По-друге, Верховна Рада теж не на ро-
боті. Себто вона начебто працює, але поза 
сесійною залою. Аж до 15 березня. А без 
депутатів генпрокурора не позбудешся.

Правда, і депутати  це не завжди ро-
блять, як належить. Приклад Арсенія Пе-
тровича, котрому за цілий рік натхнен-

ної праці на благо України того ж 16 люто-
го нардепи «двійку» поставили, але у від-
ставку не відправили – яскраве тому під-
твердження.

Втім, а що тут дивного? У ті часи, коли 
Яценюк ходив до школи, двієчників тради-
ційно залишали на ще один рік у тому са-
мому класі…

Ой, як класно! Тим паче, що клас, точні-
ше – Кабінет (міністрів) це саме те, звідки 
Арсеній Петрович і сам іти не хоче.

Тут я повинна уточнити, що Яценюк 
Порошенкові, на відміну від Шокіна чи тих 
же Ющенка з Луценком, ніякий не кум.

А от наступна моя сьогоднішня герої-
ня – теж президентська кума. Звати її Ва-
лерія Гонтарєва і вона – голова Нацбанку 
України.

Про те, що Порошенка і Гонтарєву 
пов’язують давні міцні й ділові взаємини, 
зокрема – у  банківській та інвестиційній 
сферах, всім відомо.

Те, що Петро Олексійович дуже висо-
ко оцінює ділові якості Валерії Олексіївни, 
теж ні для кого не таємниця. Про це нам із 
вами гарант Конституції вперше сказав ще 
у червні 2014-го, пропонуючи її на посаду 
голови Нацбанку України. І повторив свої 
похвали у січні ц.р., назвавши Гонтарєву 
«одним із кращих державних банкірів Єв-
ропи».

Більше того, останньою приємною но-
виною в останні дня 2015-го, зізнався По-
рошенко, для нього було висунення Вале-
рії Гонтарєвої на позицію кращого банкі-
ра с віту.

Але не так сталося, як гадалося… За 
рейтингом чотирьох фінансових видань, 
глава НБУ опинилася на 57-63 місцях. Із 
74-х. Річ у тім, що кожен журнал складає 
свій рейтинг номінантів на звання най-
кращого. Але те, що як позиція №57, так і 
позиція №63 дуже далекі не те, що від пер-
шого місця, а й від першої десятки, зрозу-
міло навіть людям, дуже далеким від бан-
ківської справи.

Коротко кажучи, українська номінант-
ка опинилася у компанії своїх колег із Ве-
несуели, Гватемали, Узбекистану, Іраку і 
Нігерії – тобто таких же банкірів-невдах, 
як і вона…

Власне, прості українці – на відміну 
від свого президента – теж вважають, що 
Гонтарєва не варта посади, яку займає. До 
речі, минулого тижня «Наш ДЕНЬ» повідо-
мив результати соціологічного досліджен-
ня Інституту Горшеніна.

Так от, за рівнем народної довіри пре-
зидентська кума опинилася на останньо-
му місці. Їй довіряють лише 2,8 відсотка 
опитаних. На сходинку вище, із своїми 3,5 
відсотками довіри, піднявся президент-
ський кум Шокін.

Як кажуть у таких випадках, далі (чи-
тайте - нижче) нікуди…

При цьому зарплата Валерії Олексі-
ївни торік склала 1,3 мільйона гривень. І 
це – одна тільки зарплата! За що? За те, що 
гривня упала в прірву? 

Втім, попередник Гонтарєвої, наш зем-
ляк Степан Кубів, який опустив національ-
ну валюту до 12 грн. за долар, теж отриму-

вав більше 100 тисяч зарплати щомісяця. 
При керівництві Гонтарєвої в НБУ свої 

капітали збільшили всього-навсього три 
банки: Порошенків «Міжнародний Інвес-
тиційний Банк», «Авангард» Віталя Яреми 
та начебто вже колишній гонтарєвський 
«Авант Банк». Ще у 2014-му столична про-
куратура порушила карну справу проти 
Гонтарєвої «за розгойдування курсу грив-
ні». А потім цю справу перебрала Генпро-
куратура. Результат? Кум Шокін кумі Гон-
тарєвій ока не виклює…

А поки ж знесилена гривня «рве» ціни 
вгору геть на усе, перетворюючи мізерні 
зарплати і пенсії простих українців на ще 
мізерніші, президентська кума оновлює 
свій кортеж і посилює охорону. Зокрема, їз-
дить віднедавна Валерія Олексіївна у бро-
ньованому джипі «Мерседес» за 10,5 міль-
йона гривень. У супроводі охоронців - у по-
зашляховику «Мерседес» за 3,5 мільйона…

Ось таке життя-буття у поки що голо-
ви НБУ Валерії Гонтарєвої. Поки-що… Бо 
під час недавньої зустрічі Петра Порошен-
ка з главою МВФ Крістіною Лагард остан-
ня назвала однією з умов надання Україні 
чергового траншу кредиту усунення Гон-
тарєвої з її нинішньої посади.

Диво-дивне: за звільнення кума Шокі-
на просить віце-президент США, за куму 
Гонтарєву – керівництво Міжнародного 
валютного фонду.

Шокіним Порошенко вже майже по-
жертвував.

На черзі – Гонтарєва.
Тетяна САВКІВ.

Вихваляє кум куму… 
І не соромно йому?

Анекдот до теми.
Гонтарєва покликала на нараду з порятунку гривні всіх колиш-

ніх голів НБУ. Ющенко їй сказав, що при ньому долар коштував спо-

чатку 2 гривні, а наприкінці -  п’ять. Стельмах згадав, що при ньому 

долар коштував 8 гривень, а Кубів – що 12. Гонтарєва підрахувала: 

2+5+8+12. Вийшло 27 гривень. За 1 долар.
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Тернопільський окружний адміністративний суд оголошує конкурс на за-
міщення вакантних посад державних службовців:

- провідний спеціаліст (відділ документального забезпечення) ТО АС (по-
стійна);

- старший секретар ТО АС (постійна);
- головний спеціаліст (відділ документального забезпечення) ТО АС (по-

стійна).
Особи, які виявили бажання взяти участь в конкурсі на заміщення вакантних по-

сад державних службовців зобов’язані, протягом ЗО календарних днів з дня оголошен-
ня про проведення конкурсу, подати до Тернопільського окружного адміністративного 
суду (м. Тернопіль, вул.Кн. Острозького, 20) такі документи: заяву на участь в конкурсі, 
в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством об-
меженнями , щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; 
особову картку П-2ДС із відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4x6 см.; ко-
пії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, прису-
дження наукового ступеня; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про 
засади запобігання і протидії корупції»; копію документа, який посвідчує особу; ко-
пію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довід-
ку про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

Додаткова інформація щодо вимог до стажу роботи, освітньо-
кваліфікаційного рівня, основних функціональних обов’язків, розміру та умов 
оплати праці надається головним спеціалістом з кадрової роботи суду за номе-
ром телефону:(0352) 22-01-36.

Які зміни в оподаткуванні акцизом роздрібного пального?
Із початку березня 2016 року запроваджено Єдиний реєстр акцизних накладних (далі - ЄРАН) та 

систему електронного адміністрування реалізації пального і введено акцизну накладну (далі - АН), 
як обов’язковий електронний документ, що складається при здійсненні усіх операцій із реалізації 
пального на внутрішньому ринку. Передбачається, що такий крок сприятиме зменшенню обсягів ті-
ньового обігу пального, збільшенню надходжень акцизного податку до бюджету, а також наближен-
ня законодавства України до законодавства ЄС, де використовується система електронних адміні-
стративних документів. 

Період із 1 березня до 1 квітня визначено перехідним, протягом якого реєстрація АН/розрахун-
ків коригування (далі - РК) до АН в ЄРАН здійснюється без обмежень обсягів, обчислених за форму-
лою, наведеною у пункті 232.3 Податкового кодексу. Як проінформувала заступник начальника Тер-
нопільської ОДПІ Лариса Березюк, до 20 березня платники акцизного податку повинні подати до по-
даткової інспекції акт проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 1 
березня за формою, затвердженою Мінфіном. І зазначила, що встановлені й нові штрафи за порушен-
ня граничних строків реєстрації АН/РК та відсутність із вини платника акцизного податку такої ре-
єстрації протягом більше як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний 
скласти АН/РК. Утім, при порушенні строків реєстрації АН/РК, складених у перехідний період, така 
відповідальність не застосовується.

Детальніші консультації можна отримати у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Бі-
лецька, 1, і за телефоном: 43-46- 10, 43-46-46.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Місцева Феміда довела 
причетність чоловіка до 
участі в «ДНР».

Суд визнав винним Віктора Долгія в 
публічних закликах до порушення тери-
торіальної цілісності України та участі у 
терористичній організації. Судили чоло- Судили чоло-
віка заочно. Зараз він оголошений у роз-
шук.

Як повідомили в управлінні СБУ в Тер-СБУ в Тер-
нопільській області, у липні 2014 року чо-чо-
ловік вступив до незаконного терорис-вступив до незаконного терорис-
тичного угрупування «Кальміус», де брав активну участь у вчиненні злочинів 
разом з бойовиками «ДНР».

У жовтні 2014 року та лютому 2015 року він дав інтерв’ю російським жур-
налістам, де закликав громадян змінити межі території України та підтрима-
ти створення терористичної організації. Відеозаписи цих інтерв’ю транслю-терористичної організації. Відеозаписи цих інтерв’ю транслю- Відеозаписи цих інтерв’ю транслю-
вали російські телеканали, підконтрольні бойовикам, а також їх поширювали 
в Інтернеті.

Вироком суду Віктора Долгія визнано винним та заочно засуджено до 15 
років позбавлення волі. 

На Тернопільщині пенсіонерка са-
мовільно підключилася до газової тру-
би. Стосовно жінки відкрили кримі-
нальну справу.

Факт крадіжки газу правоохорон-акт крадіжки газу правоохорон-правоохорон-
ці задокументували на господарстві 
61-річної жительки села Словятин 
Бережанського району. Через необлі- Через необлі-Через необлі-
ковану трубу паливо потрапляло до 
помешкання жінки в обхід приладу об-
ліку. Збитки в ПАТ «Тернопільгаз» оці-
нили на суму понад 7 тисяч гривень.

- Крадіжку виявили робітники газо-Крадіжку виявили робітники газо-
вої служби аварійно-відновлювальних 
робіт під час перевірки лічильника. 
Після огляду мережі фахівці засвідчи-
ли незаконне споживання природного 
газу шляхом монтажу та використан-
ня обвідного підземного газопроводу 
з грубим порушенням правил безпеки 
газопостачання, - повідомили в облас-
ному управлінні поліції. 

Кримінальну справу відкрили за 
фактом крадіжки.

Події у Петрикові Тернопільського 
району, що сталися минулої п’ятниці, 
нагадували справжній блокбастер. 
Вранці до правоохоронців надійшла 
інформація від жителя села про те, 
що у дворі сусіднього будинку чути 
постріли. Як виявилося, стрілянину 
влаштував житель Львівської облас-
ті. Чоловік приїхав у Петриків до жін-
ки, з якою був одружений. У її будинку 
і розігралася кривава драма.

У прес-службі обласного управлін-
ня поліції розповіли подробиці траге-
дії. За словами жінки, вона познайоми-
лася з львів’янином  ще під час Майда-
ну у Києві. За деякий час вони одру-
жилися та переїхали жити до нього у 
Самбір. Її шестилітнього сина чоловік 
усиновив. Проте життя не склалося і в 
новій родині почалися сварки та бій-
ки. Жінка втекла додому в Петриків. 

За даними слідчих, на початку лю-
того чоловік приїхав до Тернополя, 
зняв тут квартиру і почав погрожува-
ти жінці. Запросивши до себе дружи-
ну начебто на розмову, він закрив її у 
квартирі та насильно утримував там 
майже два тижні. Саме так чоловік ви-
магав, аби вона забрала заяву про роз-
лучення. Жінці, проте, вдалося втек-
ти, але в поліцію про інцидент вона не 
повідомила, злякавшись помсти.

23 лютого чоловік прийшов до осе-
лі дружини з погрозами. Переляка-
на жінка викликала правоохоронців, 
але згодом змушена була знову теле-
фонувати на лінію “102”, щоб сказати, 
що все гаразд, оскільки львів’янин за-
явив, що всіх вб’є, підірвавши грана-
ту, коли прибуде поліція. Проте, гру-
па швидкого реагування Тернопіль-
ського відділення поліції вирішила 
з’ясувати обставини конфлікту. При-
їхавши на місце виклику, дебошира 
не застали, тому почали шукати його 
на орендованій квартирі та в лісі. На-
ступного дня знову зателефонувала 

жінка і повідомила, що розшукуваний 
уже вдома в Самборі.

У п’ятницю, 4 березня, житель 
Львівщини знову приїхав до Петри-
кова. Зайшовши на подвір’я, побачив 
там чоловіка, з яким після розлучення 
замешкала його дружина. Розлютив-
шись, одразу вистрелив у нього з обрі-
зу двохствольної мисливської рушни-
ці. Поранений впав, але зумів підняти-
ся та замкнутися у будинку.

 На момент пострілу в оселі було 
троє дітей віком від 2 до 6 років, а та-
кож дві жінки. Усі вони встигли зачи-
нитися у віддаленій від подвір’я кім-
наті. Саме це врятувало їх від гранати, 
яку гість кинув у вікно. Двері спинили 
силу вибуху.

На шум вийшов з літньої кухні ді-
дусь жінки. Львів’янин схопив його 
та потягнув назад. У цей момент до 
подвір’я вже під’їжджали правоохо-
ронці. Вони допомогли евакуюва-
ти людей з помешкання. На місце по-
дії прибув спецпідрозділ “Сокіл”. В 
якийсь момент з літньої кухні пролу-
нали постріл і вибух. Всередині право-
охоронці виявили нападника та його 
жертву вже мертвими.  Експерти вста-
новили, що львів’янин вистрелив собі 
з обрізу в область підборіддя. Одна з 
версій – в руках у нього була граната 
без запобіжника, яка випала та розі-
рвалася. 

Зараз тривають слідчі дії. Розпоча-
то кілька кримінальних проваджень 
за фактами умисного вбивства, неза-
конного поводження зі зброєю та ви-
буховими речовинами, а також неза-
конного позбавлення волі людини.

У Національному 
антикорупційному бюро 
України повідомили про 

результаті спецоперації, яку 
проводили на Тернопільщині.

Внаслідок обшуків у правоохорон-
них органах, які відбувалися напри-
кінці лютого, чотирьом особам оголо-
сили про підозру та обрали запобіж-
ний захід.

Перевірка відбувалась у рамках 
розслідування справи про вимагання 
$12 тисяч хабара. На причетність до 
цього факту корупції перевіряли по-
над десять осіб, у тому числі співро-
бітників управління Національної по-
ліції, прокуратури Тернопільської об-
ласті та місцевої прокуратури.

- Підозру у скоєнні корупційних 
правопорушень оголошено двом ке-
рівникам слідчих підрозділів Націо-
нальної поліції Тернопільської облас-
ті, одному з керівників місцевих орга-
нів прокуратури й адвокатові, - пові-
домили  у прес-службі антикорупцій-
ного бюро.

Також Солом’янський суд Києва за-
довольнив клопотання прокурорів 
взяти двох підозрюваних під варту 
терміном на 2 місяці, ще двох відпра-
вив під домашній арешт на 60 діб.

Зараз перевіряють причетність ін-
ших посадових осіб Національної полі-
ції та прокуратури Тернопільської об-
ласті щодо вимагання. Тривають слід-
чі дії.

через сімейну драму 
загинули люди 

Трагедія у Петрикові: 

У приміському селі 
львів’янин насмерть
підірвав гранатою 
себе і заручника

НАБУ висунуло підозру тернопіль-
ським правоохоронцям і адвокату

Жителя Тернопільщини 
засудили за тероризм 

Пенсіонерку притягнули
 до криміналу через газ
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Діє він при будинку 
культури у цьому 
невеликому селищі. 
Микулинецький цирк 
– один з небагатьох 
в Україні, де і 
керівники, і артисти 
не професіонали, а 
справжні самородки. 
В арсеналі колективу 
– вражаючі трюки з 
ножами і полум’ям, 
дресировані голуби, 
фокуси, акробатика й 
клоунада

Всі учасники трупи свою май-
стерність відшліфовували рока-
ми, тому, розповідають, ризики на 
сцені звели до мінімуму. А от ре-
петиції проводять в умовах, м’яко 
кажучи, спартанських. Будинок 
культури збудований ще за Австро-
Угорщини. Відколи існує цирк, а це 
вже майже 25 років, будівлю не ре-
монтували. Артисти трупи, як і 
учасники інших творчих колекти-
вів, які тут займаються, мріють хоча 
б про косметичний ремонт примі-
щення. Адже якщо у містах закладів 
для культурного відпочинку не бра-
кує, то у селах і таких невеликих міс-
течках залишається лише клуб. 
Любов і голуби

– Що для нас цирк? Це наша лю-
бов і життя, – розповідає директор 
будинку культури і один із засно-
вників циркового колективу Не-
стор Трач. 

Нестор Петрович – найстарший 
учасник трупи. У свої сімдесят він 
завжди викликає шквал аплодис-
ментів у публіки, коли з’являється 
на сцені з пернатими артистами. Го-
лубів чоловік розводить сам, займа-
ється цим уже більше двадцяти ро-
ків. Тримає їх вдома у спеціальному 
вольєрі. Не всі пташенята, розпові-
дає, піддаються тренуванню. Щоб 
навчити голубів виконувати трю-
ки, потрібно займатися з ними кіль-
ка разів на день. 

Голуби Нестора Петровича гой-
даються на парасольці, піднімають-
ся по драбині, приносять із залу 
жовто-сині стрічки. А ще з допомо-
гою свого наставника веселять пу-
бліку різноманітними фокусами. 

– Дітям подобається, як голуб 
вилітає з «розпеченої» сковороди, – 
розповідає з усмішкою чоловік. – Я 
показую спершу порожню сковорід-

ку, накриваю її кришкою, розпалюю 
під нею вогонь. Закриваю все це 
шторкою. А коли відгортаю тканину, 
з-під кришки з’являється голуб. 

Птахи в Нестора Петровича кра-
сиві й доглянуті. Під час виступу 
здається, що вони розуміють кожен 
жест свого наставника.

– Кожного разу ми виступаємо 
перед іншими людьми, – розповідає 
чоловік. – Я єдиний, кого птахи до-
бре знають. Вони можуть підлетіти 
ближче, сісти на плече. Для них я на 
сцені наче острівець.
Дитячі мрії дорослих

Майже чверть століття тому Не-
стор Петрович, тоді вже керівник бу-
динку культури в Микулинцях, під-
тримав ідею свого колеги – худож-
ника Євгена Ковальчука, захоплено-
го цирковим мистецтвом. Так вини-
кла спершу невеличка циркова тру-
па, яка поповнювалась новими ар-
тистами, у тому числі чотирилапими 
й пернатими. Євген Йосипович, при-
міром, виступає з улюбленицею пу-
бліки – собакою Джулькою. СІм ро-
ків тому вона “прибилася” до будин-
ку культури й несподівано для себе 
стала справжньою примою. У Євге-
на Йосиповича, крім Джульки, у цир-
ку безліч відповідальних справ. Він 
малює афіші, домовляється про ви-
ступи, а ще - виконує найбільш вра-
жаючі трюки. Скромний невисокий 
чоловік на сцені перевтілюється в 
пластичного індійського йога – ви-
ступає з палаючими факелами, хо-
дить по розбитому склі, а ще - стри-
бає на гострі цвяхи, ніби це газон із 
м’якою травою. Сам Євген Йосипо-
вич про свої вміння говорить стри-
мано і застерігає: без підготовки не-
безпечні трюки в жодному разі по-
вторювати не можна. 

– Я, мабуть, як і всі діти захоплю-

вався цирком, – каже. – Спершу про-
бував виконувати різні акробатичні 
трюки, навіть працював з професій-
ними цирковими трупами. А коли 
повернувся в Микулинці, взявся вті-
лювати мрію дитинства.
Справа сімейна 

Микулинецький цирк, як і ко-
жен такий колектив, є справою сі-
мейною. Євген Йосипович привів 
сюди доньку. Оля – майстер спор-
ту з художньої гімнастики. Тендітна 
дівчина зачаровує глядачів акроба-
тичними трюками. Виступає з цир-
ком ще один майстер спорту – Ан-
дрій Пацула. Чоловік жонглює 32-кі-
лограмовими гирями. Разом з ним 
виступають дві доньки – 14-річна 
Таня і 16-річна Катя. Дівчатка на 
сцені з першого-другого класу. Сьо-
годні вони з легкістю виконують 
різні трюки на одноколісних вело-
сипедах, до речі, саморобних. За-
мовляти готові було надто дорого.

Всього в колективі сьогодні 
одинадцять артистів. Завдяки Олі в 
трупі з’явились акробатки – подру-
ги зі спортивної школи, які приїж-

джають на репетиції з Тернополя. А 
взагалі, розповідають організатори 
колективу, учасники часто зміню-
ються. Приходять нові, а хтось, на-
впаки, йде з трупи, їде на навчання 
в інше місто. Але любов до цирку за-
лишається на все життя.
Культура на ентузіазмі 

Щотижня цирк має кілька ви-
ступів. Запрошують на концерти, 
масові заходи, та найчастіше – до ді-
тей, у школи й садочки, де їх завжди 
чекають. Сьогодні цирковий колек-
тив із Микулинців має звання на-
родного і мріє про нові сцени. А ще 
– про ремонт тієї, де проводять ре-
петиції. 

– Будинок культури побудова-
ний у 1905 році за сприяння Австро-
Угорщини, –.розповідає директор 
будинку культури Нестор Трач. – Ре-
монт робили у 1986-му, тобто вже 
тридцять років тому. Коли у 2001 
році тут, на території області, став-
ся землетрус, то приміщення визна-
ли аварійним і влада навіть виділи-
ла кошти на ремонт. Проте, до нас 
вони не дійшли, а колективам зно-

ву дозволили займатися в будинку 
культури. 

Крім цирку, при селищному 
клубі є хор, фольклорний колектив, 
танцювальні групи для дітей, шко-
ла ремесел. А після пожежі, що ста-
лася в місцевій бібліотеці, сюди пе-
ренесли й книжковий фонд. Через 
те, що будівля дуже стара, по стінах 
всередині поріс грибок. Окрім си-
рих приміщень, клуб може ще “по-
хвалитися” напівзруйнованими 
фасадами, з яких тинькування си-
плеться від легкого вітру.

Така ситуація, зауважує Нестор 
Трач, у багатьох селах. Взимку, бува-
ло, під час виступів у сільських клу-
бах відчиняли вікна, бо надворі було 
тепліше, ніж у приміщенні, на опа-
лення якого не вистачало коштів. 

І все-таки микулинчани мріють 
відбудувати свій будинок культури. 
Поки приміщення чекає ремонту, 
тут займаються діти й дорослі, зби-
раючи під час виступів повні зали 
глядачів.

Антоніна БРИК. 
Фото Андрія БРИКА.

Унікальний 
цирковий 
колектив –  
у Микулинцях на Тернопільщині
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Торік до Європи прибуло 
1,2 мільйона шукачів притулку

Торік 1 мільйон 255 тисяч осіб по-
просили про міжнародний притулок в 
ЄС. Такими є дані європейського статис-
тичного відомства «Eurostat». Найбільше 
про притулок просили сирійці – 362800. 
Число афганців сягнуло 178200 осіб, ірак-
ців - 121500. Сирійці, афганці та іракці 
складають три основні національності, 
які вперше просили про притулок в ЄС у 
2015 році. Крім того,  притулку просили 
косовари, албанці, пакистанці, еритрей-
ці, нігерійці та іранці. Серед країн ЄС най-
більше про притулок просили в Німеччи-
ні, Угорщині, Швеції, Австрії, Італії, Фран-
ції. 

Найвпливовіші паспорти світу
Німецький паспорт має найбільшу 

«силу» для тих, хто подорожує світом, 
ідеться у рейтингу «Visa Restrictions 
Index 2016». Британська компанія 
«Henley & Partners» дослідила можли-
вості 104 паспортів світу, аби знайти той, 
який гарантує найбільш безперешкод-
не переміщення світом. Отже, німецький 
паспорт виявився найвпливовішим. По-
ляки посідають 15-у сходинку рейтингу, а 
українці - 58-у. На верхівці рейтингу - кра-
їни Євросоюзу. Німці можуть без проблем 
виїхати аж до 177 із 219 країн, що входять 
до рейтингу. На другій сходинці - шведи, 
які можуть подорожувати до 176 країн. 
На третій - французи, британці, фіни, іта-
лійці та іспанці, які можуть відвідати 175 
країн. Лише на четвертому місці опини-
лися США, які свої можливості безвізо-
вого виїзду розділяють з Бельгією і Дані-
єю. Громадяни цих держав можуть поїха-
ти до 174 країн. Власники польських пас-
портів без візи можуть вирушити до 161 
держави. Українці можуть без візи відві-
дати 81 країну світу. 

Миротворців ООН звинуватили 
у ганебних злочинах

У 2015 році проти миротворців 
ООН було висунуто 69 звинувачень у 
сексуальному насильстві. Про це йдеть-
ся у звіті генсека ООН Пан Гі Муна, пере-
дає ВВС. Третина цих звинувачень стосу-
ється місії миротворців ООН у Централь-
ноафриканській Республіці. У доповіді 
наголошується, що кількість таких зви-
нувачень у 2014 році була меншою - 52. 
Звинувачення висувають проти службов-
ців військових миротворчих місій, міжна-
родної поліції і добровольців у 10 різних 
місіях. Представники ООН повідомляють, 
що вперше будуть оприлюднені назви 
всіх країн, миротворців з яких звинувачу-
ють у сексуальних злочинах. Також наго-
лошується, що тепер буде створено базу 
ДНК усіх службовців миротворчих сил.

Магазин без продавців 
відкрили у Швеції

Таке диво у місті Вікен відкрив 
39-річний IT-фахівець Роберт Еліасон. 
Як пише «Ain.ua», ідея цілодобового ма-
газину без персоналу виникла після того, 
коли Еліасон випадково розбив пляшку 
з дитячим харчуванням, і йому довелося 
проїхати 20 кілометрів до найближчого 
супермаркету, який був відкритий у цей 
час. У магазині без продавців є звичайна 

їжа та побутові товари. Однак, цигарок і 
ліків тут немає, щоб не створювати ри-
зик крадіжки. «Мій план - поширити цю 
ідею на інші села і міста. Неймовірно, що 
ніхто до цього не додумався раніше», - 
сказав Роберт Еліасон. Він сподівається, 
що така схема, дозволяючи економити на 
співробітниках, поверне у провінцію ма-
ленькі магазинчики, які витіснили супер-
маркети. Охорони в магазині теж немає. 
Еліасон встановив у приміщенні шість 
камер стеження. Щоразу, коли вхідні две-
рі відкриті більше, ніж вісім секунд, або ж 
хтось намагається їх зламати, йому при-
ходитиме повідомлення.

Китаєць продав дитину 
за мотоцикл та iPhone

Житель Китаю продав свою ново-
народжену доньку незнайомій люди-
ні за 23 тисячі юанів (близько 3,5 тися-
чі доларів). На час «угоди» дитині було 
18 днів, повідомляє «Кореспондент». Мо-
лодий чоловік жив разом з дівчиною, яка 
ще не вступила у вік сексуальної згоди, у 
Китаї це - 14 років. Він отримав три роки 
в’язниці, а мати - 2,5 роки умовно, оскіль-
ки їй потрібно піклуватися про молодшо-
го брата-школяра і батьків-інвалідів. Мо-
лодий батько познайомився з майбутні-
ми покупцями дитини у соцмережі. Незна-
йомець, який виявив бажання купити ді-
вчинку, хотів віддати її своїй сестрі. Бать-
ко, отримавши гроші, купив мотоцикла та 
iPhone. Юна мати не знала, що угода є не-
законною. Вона зазначила: в її місті багато 
хто продавав дітей через нездатність ви-
ховувати їх. 

Польща ставить вишки 
на кордоні з Україною 

У Польщі планують встановити 
на східних кордонах країни, зокре-
ма з Україною, 48 спостережних веж, 
із яких 25 уже введено в експлуата-
цію. Про це заявив голова прикордонної 
служби Польщі Марек Лапінський, ін-
формує РАР. Кожна вежа має висоту 35-
50 метрів (11 чи 15-ти поверхові будин-
ки) з розташованими на них термовізій-
ними камерами і лазерними далекоміра-
ми. З веж картинка у режимі онлайн пе-
ресилається на екрани моніторів при-
кордонних органів. Прикордонна служ-
ба Польщі має намір купити два літаки 
для контролю за зовнішнім кордоном 
ЄС, а також посилити охорону кордону 
на півдні країни за рахунок відновлен-
ня двох відділів - Карпатського і Судет-
ського, ліквідованих у грудні 2013 року. 
Голова прикордонної служби Польщі 
пояснив відновлення цих відділів змі-
ною ситуації в Європі останнім часом, 
пов’язаної, зокрема з міграційною кри-
зою. Раніше представники національно-
го руху закликали до зведення стіни на 
польсько-українському кордоні, аби за-
хистити Польщу від напливу нелегаль-
них мігрантів. 
Щороку люди викидають на сміт-

тя більше мільярда тонн харчів
Понад 1,3 мільярда тонн харчових 

продуктів щорічно викидають люди, 
а тим часом екологічні ресурси Зем-
лі стрімко вичерпуються. Про це зая-
вили у прес-службі Всесвітнього фон-
ду дикої природи (WWF) з посилан-
ням на доповідь дослідницької компа-
нії «Metabolic». «За даними Продоволь-
чої і сільськогосподарської організації 
ООН (FAO), зараз 31 відсоток харчової 
продукції просто викидається», - зазна-
чають у фонді. Водночас, наголошують 
у WWF, у світі налічується 795 мільйо-
нів осіб, які хронічно недоїдають. Тому 
навіть чверті їжі, яка потрапляє на сміт-
ники, вистачило б, щоб нагодувати усіх 
цих людей. Найбільшу кількість про-
дуктів викидають жителі Європи і Пів-
нічної Америки. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Близько 70 відсотків 

бізнесу працює в «тіні»

Через великі податки і корумпова-
ність контролюючих органів лише над-
прибуткові підприємства можуть собі 
дозволити справно їх платити податки. 
Всі інші йдуть у «тінь». Про це заявив го-
лова Ради територіальної організації Киє-
ва, віце-президент АППУ Павло Погиба, по-
відомляє УНІАН. За словами Погиби, у роз-
винених країнах влада робить наголос на 
середній і малий бізнес, який приносить 
левову частку доходів. І тільки в Україні 
цьому сегменту бізнесу ставлять палиці в 
колеса. «У Європі на малих і середніх під-
приємствах працює 68 відсотків населен-
ня. Вони виробляють 58 відсотків ВВП. А в 
Італії на малий і середній бізнес припадає 
95 відсотків доходу держави. У нас - лише 
5-6 відсотків. Це свідчить про те, що бізне-
су некомфортно легально працювати. Рі-
вень тіньової економіки у нас оцінюють 
від 50 до 70 відсотків», - заявив Павло По-
гиба. 
При зростанні тарифів необхідно 

субсидіювати все населення?
Після нового підвищення тарифів на 

газ державі доведеться надати субсидії 
всім українцям. Про це заявив директор 
«Інституту міста» Олександр Сергієнко, 
повідомляє видання «Фінанси.ua». «Уже 
зараз власники квартир, площею близь-
ко 100 квадратних метрів, платять за те-
пло приблизно 1100-1400 гривень і біль-
ше. Це - божевільні суми, які можна порів-
няти з розміром середньої пенсії. Вони на-
ближаються до рівня мінімальної зарпла-
ти. Тому виникає запитання: скільки ще їх 
підвищувати?», - наголосив експерт. 

Дешевого цукру не буде
Через неконтрольований експорт 

в Україні зростають ціни на цукор. Про 
це повідомив директор української Асоці-
ації постачальників торгівельних мереж 
Олексій Дорошенко, пише видання «Фі-
нанси.ua». «Деякі продукти ми експортує-
мо, а всередині країни вони дорожчають. 
Наприклад, цукор подорожчав на 30 відсо-
тків, порівняно з минулим роком. Ми його 
забагато вивозимо з країни. За останні пів-
тора місяця ми вибрали буквально всі кво-
ти, які нам дав Євросоюз», - сказав експерт. 
І зазначив: через дефіцит вітчизняного цу-
кру згодом виникне необхідність імпорту-
вати тростинний. Ціни знову зростуть. А 
держава вже два роки не регулює нічого, 
пов’язаного з експортом.

Бойовики вивезли 
до РФ обладнання 

20 промислових гігантів Донбасу
Із тимчасово окупованих територій 

Донбасу до РФ вивезено обладнання по-
над 20 українських підприємств. Як пе-
редає УНІАН, про це повідомив представ-
ник Головного управління розвідки Міно-
борони України Вадим Скибіцький. За його 
словами, управління фіксує цілеспрямова-
ну діяльність Росії на руйнування еконо-
мічної інфраструктури на Сході. «З тимча-
сово окупованих територій Донецької та 
Луганської областей повністю або частко-
во вивезено обладнання більше 20 підпри-
ємств, серед яких - державна компанія «То-
паз», Луганський патронний завод, Луган-
ський машинобудівний завод, Харцизький 
машинобудівний завод та інші. Крім того, 

обладнання 13 підприємств повністю або 
частково розграбоване, а опорні металеві 
конструкції вирізають на металобрухт», - 
наголосив він.

Війна, а з Росії масово 
«пливуть» дешеві авто 

В Україну завозять автомобілі з Ро-
сії, не дивлячись на спецмито. Про лазів-
ки в законодавстві розповів Олег Назарен-
ко, гендиректор Всеукраїнської асоціації 
автомобільних імпортерів і дилерів, пові-
домляє ICTV. «Ми декларуємо протистоян-
ня з Росією, а імпорт авто з РФ росте, як на 
дріжджі. Причому, «солодкі» ціни на авто 
з РФ були вже давно, але масово повезли 
іномарки з Росії особливо тепер». Варто за-
значити, із січня Кабмін увів спецмито на 
авто з РФ від 10 до 17 відсотків, але воно 
діє тільки для учасників зовнішньоеконо-
мічної діяльності, а не для фізичних осіб.

Бізнес на крові
У донецьких магазинах, незважа-

ючи на блокаду, збільшується асорти-
мент продуктів українського виробни-
цтва, повідомляють жителі міста. І на 
підтвердження своїх слів викладають у 
соцмережі фото товарів, заборонених для 
ввезення великими партіями на непід-
контрольну територію. За словами донеч-
чан, рік тому українські продукти були 
дефіцитом, однак зараз асортимент мага-
зинів складається з них майже наполови-
ну. Як пише «Сьогодні»,  «навіть у «Першо-
му республіканському», який пов’язують 
з ватажком «ДНР» Олександром Захар-
ченком, можна легко знайти український 
сир, шоколад, кетчуп, алкоголь, цигарки. 
Ціни вищі, ніж у Маріуполі чи Краматор-
ську, зате якість краща, ніж у товарів з Ро-
сії. Схожа ситуація і на ринках міста, де 
продукція українського виробництва та-
кож перестала бути дефіцитом. Є навіть 
точки, які торгують лише українськими 
товарами».

Чия віза найскладніша 
і найдорожча? 

Українська! Мультивіза в Україну 
коштує $200 - офіційно. Для порівнян-
ня: віза в Таїланд - $35, Індонезію - $50, 
Шрі-Ланку - $30, Сінгапур - близько $30, 
пише «Європейська правда». Це країни 
з неймовірно розвинутим туристичним 
сектором, отримати їхні візи дуже просто. 
А Сінгапур - одна з найзаможніших країн 
світу. З міграційної служби починається 
приїзд іноземців в Україну. Туристові слід 
зробити запрошення, для якого україн-
ському громадянину необхідно зібра-
ти майже 15 довідок, серед яких - випис-
ка з рахунку, яку робить будь-яка турфір-
ма за 200 гривень і  Державна міграційна 
служба ніколи її не перевіряють. До сло-
ва, за тиждень акції  #NoVisaToUkraine, 
під час якої було оголошено про збір фак-
тів порушень в дипустановах, зафіксова-
но близько ста звернень щодо махінацій в 
українських консульських установах різ-
них країн світу. Існують факти сумарних 
витрат на отримання української візи, що 
сягають до $5 тисяч - через відсутність 
«необхідних» довідок. Фактично, україн-
ська віза є не лише найскладнішою, але й 
найдорожчою у світі. 

Оце «боротьба»: контрабанда 
цигарок на кордоні 

з ЄС зросла у 1,5 раза
Цигарки залишаються основним ви-

дом контрабанди на кордоні України і 
ЄС,  повідомив речник Держприкордон-
служби Олег Слободян. За його словами, 
торік прикордонники виявили і вилучи-
ли 2,5 мільйона пачок контрабандних ци-
гарок, що у півтора раза більше, ніж у 2014 
році. Цигарки в Україні значно дешевші, 
ніж в країнах ЄС. Тому вітчизняний Мін-
фін ініціював подорожчання тютюнових 
виробів, наблизивши їх вартість до євро-
пейської.

Україна Світ
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Ліричним рядком

Весна
Враз увірвалася весна 

в зимові сни
І миттєво узялась 

до прибирання:
Із засіків  повимітала 

всі сніги,
Струмками розлилася 

на світанні.
Вже променисті коси 

сонце розплітає,
Нам радісно виспівують 

пташки.
Весняні пахощі несміло 

ще витають
 І тепло-тепло стало 

навкруги…
Це ніжне сонечко загляне 

у віконце
І весну нам запрошує у дім.
Нехай вона прийде 

у кожне серце
Й колючий лід розтопить 

в серці тім.
Людмила 

КОЛЯДЕНКО.
*   *   *

Гаптує березень барвисто
Сорочки пагорбам й лісам.
На вільху почепив намисто,
Дзвінкіший голос дав птахам.
Гаптує сонячним промінням,
Голубить теплим вітерцем,
Зрива калинове насіння
Й брунькує жваво з пагінцем.
А у березовій діброві,
Умитій вранішнім дощем,
Мережить трави фіалково
Густим барвінковим плащем.

Марія ГУМЕНЮК.

Українки - 
найгарніші
Дівчата, жіночки, 

побійтесь Бога,
Та ж гарними такими бути – 

просто гріх, 
Та без любові і краси – 

«ні до порога», 
Таких ми любимо, 

кохаєм вас усіх.
Найкращими є в світі – 

українки,
Та й іноземець тут 

шукає жінку - 
Найкращий тур-журнал 

про це писав,
Хоча, що наші найвродливіші, 

я знав.
Я побував у багатьох країнах
Ніде немає кращих 

за вкраїнок!
Милує неземна краса,
Яка від Бога. 

Задивились Небеса
На ту красу, 

які самі створили
Ви є найкращі, милі і вродливі.

Любомир 
ГАРДЕЦЬКИЙ. 

№10 (142) / 9 березня-15 березня 2016 р.

Біля онкодиспансе-
ру Оксану чекала ав-
тівка їх сусіда Пав-
ла. Холодний піт за-
ливав їй чоло, ноги 
не слухалися, усе тіло 
пульсувало.

- Ще трішки, ще кілька кро-
ків зосталося, і вже поїдемо до-
дому, - підтримував за плечі 
Ігор, її  чоловік.

Оксана тяжко зітхнула: коли 
їхала сюди на лікування, десь у 
куточку серця ще жевріла надія, 
що операція врятує її. А тепер, 
коли випадково почула розмову 
чоловіка з лікарем, збагнула – їй 
зосталося уже недовго…

- Ти обов’язково видужаєш, 
Оксанко. Головне – не здаватися 
і молитися Господу, - втішав її чо-
ловік. Але, очевидно, й сам не ві-
рив своїм словам, бо чому ж так 
тремтів його голос, чому ховав 
очі, коли розраджував її? А Гос-
подь?.. Чи простить він її за усе 
зло, усе духовне сміття, що наша-
рувалося в її душі? Тепер Оксана 
не сумнівалася – ця тяжка хворо-
ба є Господньою карою за її не-
обдумані чорні вчинки, що при-
звели до страшної трагедії, гні-
тять душу. Але,  як позбутися 
цього тягаря - вона не знала. 

За вікном автівки пролітали 
дерева, оксамитові килими ози-
мини на полях, а думки  Оксани 
мимоволі мчали у домівку її по-
други Ліди, з якою разом вирос-
тали, пасли корів на лузі, сиділи 
за одною партою… Навіть в од-
ного хлопця були закохані. Та 
хіба лишень вони? Усі дівчата з 
їхнього класу упадали за Тара-
сом. А він обрав Ліду. Оксана не 
могла змиритися: ну, чим вона 
гірша за подругу? Ліда – худю-
ща, непомітна, з веснянками на 
носі, а про Оксану в селі говори-
ли: «Гарна, мов з із мармуру ви-
шліфувана».

- Будеш старшою дружкою, - 
сказала їй Ліда. Та Оксана пона-
вигадувала сотню причин, аби 
не бути  на цьому весіллі. Не ба-
жала бачити щастя молодих.

Тому, коли невдовзі запропо-
нував їй руку і серце друг Тара-
са – Ігор, вона без вагання пого-
дилася.

Почали вони дружити 
сім’ями. Оксана в душі раділа, 
що тепер має змогу частіше ба-
чити Тараса. Коли Ліда народи-
ла донечку Світланку, Ігор став 
її хрещеним батьком. Оксана 
заздрісно дивилася, як Тарас з 
любов’ю обіймає, цілує своє ян-
голятко, як шанобливо ставить-
ся до Ліди, допомагає їй в усьо-
му…

А Ігорю постійно треба було 

нагадува-
ти, що їй од-

ній  поратись 
по господарству 

важко. 
- Он, Тарас… - до-

рікнула якось чоловікові.
- Тарас? Не забувай, що у них, 

окрім господарки, ще й дити-
на мала є. А ти… Часу маєш вдо-
сталь.

Ігор не вперше дорікнув 
Оксані, що у них немає дітей. 
Вона вже була у лікаря, котрий 
запевнив – вона здорова, а Іго-
рю теж слід пройти обстежен-
ня. Та Оксана не наважувалась 
запропонувати це чоловікові, 
аби не принизити його чолові-
чу гідність, тому мовчки терпі-
ла дорікання.

Завітала якось до неї Ліда.
- Хочу твоєї поради, - мовила. 

Для Оксани це було несподіван-
кою, адже Ліда не ніколи не слу-
хала чужих порад, усе вирішува-
ла самостійно.

Новина, яку почула, оше-
лешила і, водночас, потішила 
Оксану – Ліда хоче їхати до Іта-
лії!

- Розумієш, Світланка підрос-
тає, а з нею зростають і витрати. 
Та й хату поправити слід… Заро-
блю трохи, та й повернуся. Хочу 
іще Тарасові сина народити, - 
Ліда лукаво посміхнулася і до-
дала: «Пообіцяй, що будеш на-
відувати їх з Світланкою. Наша 
донька тебе любить, як рідну». 
Оксана пообіцяла.

Ліда часто передавала додо-
му передачі. У кожній неодмін-
но був подарунок і для Оксани. 
Спочатку Оксана раділа обнов-
кам, охоче вовтузилася із Світ-
ланкою, а потім наче біс в неї 
вселився: щастить же Ліді! Дех-
то там, за кордоном, довго шу-
кає роботу, бідує, а бува й верта-
ється ні з чим, а Лідка за корот-
кий час і борги віддала, і пакун-
ки й гроші передає!

У соцмережі світлини виста-
вила – важко й упізнати Ліду! З 
гидкого каченяти перетворила-
ся на шляхетну панянку. Щас-

лива! І Оксана страшенно поза-
здрила їй. Вона уявляла, як буде 
виглядати Ліда, коли повер-
неться з-за кордону, як усі огля-
датимуться на неї. А що, коли… І 
Оксана стала міркувати, як обі-
рвати цей ланцюжок щастя.

Може, збрехати, що бачила 
Тараса з іншою?

- Тарас – не такий. Він лю-
бить мене, - не хотіла вірити 
Ліда. Але Оксана переконувала 
її, що усі жінки так кажуть, коли 
довідуються про зраду чолові-
ка. І попросила Ліду нічого не 
казати Тарасові. Нехай це буде 
їх таємницею. До якогось часу. А 
вона, мовляв, й надалі слідкува-
тиме за Тарасом.

Ліда, замучена роботою і при-
мхами старої сеньйори, щовечо-
ра бесідувала з Оксаною у соцме-
режі. Оксана брехала про Тарасо-
ву зраду легко, мов насіння луза-
ла. Ліда журилася, переживала, а 
Оксана в душі раділа з того: «Так 
їй і треба, так і треба…»

 - Може уже настав час спита-
ти Тараса – хто його пасія? – за-
питала якось Ліда. Відповідь 
Оксани її приголомшила: «Пом-
стися йому. Скажи, що виходиш 
заміж за багатого сеньйора і 
скоро з ним розлучишся, а донь-
ку забереш із собою!»

Вона злорадно втішала-
ся з того, як Ліда беззастереж-
но вірить їй. Помітила, що Та-
рас останнім часом ходить, мов 
у воду опущений.

- Що з тобою, Тарасику? – 
Оксана притулилася гарячою 
щокою до його обличчя. Тарас 
не пручався, його очі наповни-
лись сльозами: «Ліда іншого 
знайшла. Розумієш, як мені те-
пер, Оксано?»

Вона погладила його по го-
лові. Мов дитині, витерла сльо-
зи: «Хіба вона тебе варта? А я ж 
давно кохаю тебе, Тарасе!» Та 
він, здавалось, не чув її слів.

Ліда, щоб переконати чо-
ловіка, попросила сина старої 
сеньйори підтвердити, нібито 
у них справді великий роман, і 
він збирається одружитися з Лі-

дою. Чи гадала тоді Оксана, що 
гра, яку вона затіяла між по-
дружжям, обернеться у страш-
ну трагедію?

У той злощасний вечір Та-
рас привів Світланку до Окса-
ни: «Зранесенька на полювання 
піду. Тож хай вона у тебе зано-
чує», - попросив якимсь чужим, 
переривчастим голосом. Міцно 
пригорнув Світланку, поцілував 
і важкою ходою вийшов з хати.

Опівдні Оксана доїла корову, 
коли почула істеричний крик 
Тарасової матері: «Тарас застре-
лився!..»

Ліда накинулася на Оксану 
з кулаками, коли та прийшла 
попрощатися з покійником: 
«Це ти винна! Ти! І Бог покарає 
тебе!» - заходилася в невтішно-
му риданні. «Бідолашна, не тя-
мить, що каже від горя», - пере-
шіптувалися люди.

Ліда до Італії більше не їха-
ла. Зхудла, зчорніла від горя. І 
Оксана – теж. Не спала, не їла. 
Повзала в ногах у Ліди – про-
сила прощення, обіцяла в усьо-
му допомагати їй зі Світланкою, 
але Ліда не пускала її на свій по-
ріг: «Ти - зло, нечисть, страхо-
висько!»

Оксані часом здавалося, що 
вона божеволіє.  Як їй хотілося 
виправити своє життя, вибра-
тися з цього морального липко-
го павутиння, але розуміла – це  
неможливо.  Сумні Тарасові очі, 
коли він прощався з донечкою, 
переслідували її, він снився їй 
майже щоночі.

Одного ранку Оксана не 
змогла встати з ліжка. Її нуди-
ло, голова йшла обертом, слаб-
кість оповила все тіло. На робо-
ті, у дитсадку, знепритомніла, і  
«швидка» забрала її до лікарні…

Після операції нескінченно 
довгими  були місяці страху, від-
чаю, безрезультатного лікуван-
ня…

Ось і їх село. Здалеку видно 
високу сосну біля їхньої хати, 
яку ще її батько садив. Сумно-
сумно озиралася на тиху річечку, 
широкий луг, всіяний дрібними 
маргаритками, школу, де вони з 
Лідою і Тарасом навчалися. Зна-
ла: цю неповторну красу ранньої 
весни вона бачить востаннє…

Через два тижні хорони-
ли Оксану. Сум’яття душі і не-
стерпний біль несила було тер-
піти, і одного суботнього вечо-
ра, коли Ігор порався по госпо-
дарству, вона отруїлася пігулка-
ми. У глибокій скорботі проща-
лося з Оксаною все село.

Ліда на похорон  не при-
йшла…

Марія МАЛІЦЬКА. 

Невигадана 
історія

Написано серцем

гніздечкоСімейне

Лютий здався без бою,
Навіть снігом гаїв не лякав.
- Хочу бути з тобою, -
Тихо березень юнці сказав.
І замріялась мило,
Відігнавши від серця печаль.
Ніби виросли крила –
І не шкода зими. Не жаль…
На фото Мирослава Коломійчука: Тетяна Сидорук - солістка зразкового 
хореографічного колективу “Ольвія” Лановецького комунального будинку  
дитячої та юнацької творчості. Керівник Ольга Голишева.

на похорон 
не прийшла…

Небо, яке 
ще зовсім не-
давно чарувало своєю блакиттю, зда-
валось, розривається навпіл від блиска-
виці і гірко проливає сльози рясним  до-
щем. Щось подібне на душі було й у  Софії.

Здавалось, ще недавно вона раділа 
життю, насолоджувалась кожною його 
хвилиною. Поки не зустріла  його – врод-
ливого кароокого парубка, який чомусь 
дуже збентежив її серце. 

Зустрічі з Василем, лагідність його по-
гляду, цілунки, пестощі і ніжні слова, які 
він  їй говорив, якоюсь невидимою ниточ-
кою зблизили їх настільки, що, здавалось, 
дівчина  не те що дня, а й години, ні, на-
віть хвилини, не може прожити без нього.

Невдовзі Софія закінчила школу і 
твердо  вирішила вступити до вишу. А 
коли мрія здійснилася, смуток закрався 
у її душу.

– Васильку, а що ж тепер буде з нами?  
Я навчатимусь у далекому Львові. А  ти… 
ти..., – ковтаючи сльози, гірко  промовля-
ла  Софія,  так і не спитавши, що буде з їх-
нім коханням, якому долати тепер сотні  
кілометрів.  Вона добре розуміла, що не 
зможе часто бачити свого Василька. Се-
мигодинний  переїзд у маршрутці, та ще 
й немалі гроші на квиток. яких у Софії і 
так було обмаль (вона була з небагатої 
сім’ї), не дозволять їм бачитись щотиж-
ня… 

– Я знаю, про що ти подумала, – висло-
вив вголос думки дівчини коханий.  – Не  
хвилюйся, моє сонечко. Ти ж знаєш, як 
сильно я тебе кохаю. З нетерпінням чека-
тиму тебе стільки часу, скільки буде по-
трібно. І завжди  пам’ятай, що, крім тебе, 
мені ніхто не потрібен. Чуєш? Ніхто!

Немов важкий камінь упав Софійці з 
душі після цих слів. Адже її Василько ні-
коли раніше не зізнавався дівчині в ко-
ханні. А у такий важкий для неї період 
вони значили вдвічі більше.

А потім були зустрічі, прощання, і 
знову зустрічі. Як тільки випадала наго-

да, Василь приїжджав до коханої. Софія 
теж заощаджувала стипендію, щоб часті-
ше бачитись зі своїм Васильком. Відстань 
зробила їх стосунки ще міцнішими. 

Так непомітно злетіли студентські 
роки. Повернувшись додому, Софія з Ва-
сильком планували спільне майбутнє, 
говорили про дітей. Та ще одне випробу-
вання долі лягло на їхні плечі і, на жаль, 
їм не судилося його  подолати.  Василеві з 
військкомату прийшла повістка до армії.

…Проводи, сльози, прощання з коха-
ним.  Знову і знову прокручує їх у пам’яті 
Софія. Це  все, що залишилося з того дня, 
коли вони бачились востаннє. А ще… 
Його волосся у згорточку паперу, яке Ва-
силько, йдучи захищати Батьківщину, за-
лишив дівчині як пам’ять про їх палку 
любов.

Летіли листи за листами,  сповнені  
теплих слів кохання і болісних страждань 
від  розлуки. Софія вірно чекала суджено-
го, але їй  одній  важко було переживати 
хвилини  розлуки з ним. Тому одного дня, 
випадково зустрівшись зі своєю шкіль-
ною подругою Мар’яною, розповіла їй 
про Василька і те, як важко їй без  нього.

Мар’яна, яка завжди заздрила Софії, 
розраджуючи подругу, вже вимальовува-
ла у своїй голові лицемірний план. Вона 
вирішила будь-якою ціною відбити Ва-
силя у Софії. Мар’яна ще в школі «упада-
ла» за Василем, але тоді він їй сказав: ні. 
Потім дівчина  вийшла заміж за нелюба 
і жила з ним в іншому місті. Та їх шлюб 
був надто хитким, як зараз  модно  гово-
рити, з розрахунку, тому через три роки 
Мар’яна повернулася у рідне місто, де і 
зустрілася зі шкільною подругою. Ситу-
ація, про яку розповіла Софія, була їй, як 
кажуть, на руку. Ніби випадково запита-
ла, де служить Василь, запам’ятала адре-
су й одразу ж вирішила діяти.

Кілька листів на кшталт: «Василю, Со-
фія зустрічається з іншим хлопцем і неза-
баром  відгуляє весілля, а ти залишишся 
з рогами, які вона тобі наставила», зовсім 

вибили хлопця з колії. А Мар’яна не зупи-
нялася. Свою  довірливу, наївну «подру-
гу» запевнила в тому, що Василь має іншу.

Стіна відчуження вимурувалася між 
колись такими рідними та близькими 
людьми. Перестали летіти теплі  листи.  
Вони ні про що не розпитували один од-
ного. Просто обоє відчули, що розлука не-
минуча.

…Відтоді минуло понад 30 років. У Ва-
силя і Софії – свої сім’ї, а Мар’яна, як і за-
служила, одна. І все наче забулося, про-
стилося, якби не ота блискавиця і запла-
кане  небо. Того  дня у несміливому, як і 
колись, в юності, погляді зустрілися очі 
Софії і Василя. У цих очах не було ні гніву, 
ні болю – лише маленька іскорка. Вони 
давно пробачили одне одному, хоч  прав-
да виявилась тільки тепер у цій довгій,  
невимушеній  розмові.

Василева дружина теж звалася Софі-
єю, і навіть своїх дітей вони назвали од-
наково. Дві споріднені душі, яких розді-
ляли вже не сотні, а тисячі кілометрів 
протягом стількох років, мали чимало 
тем для розмови.

- Весь цей час я думав про тебе, - ска-
зав уже немолодий Василь. – Та тепер ко-
жен з нас має сім’ю, і ми не маємо права 
завдавати болю своїм рідним так, як ко-
лись зробили з нами. Хоч я і досі кохаю 
тебе…

- Не треба слів. Давай помовчимо, як 
колись, у молодості. Від долі не втечеш. 
Мабуть, так вже нам судилося. Минуло 
тридцять літ, а моє серце,.. – пекучий клу-
бок у горлі  не дав Софії договорити.

Жінка нечасто приїжджає до рідно-
го міста, надто далека дорога від Харко-
ва, де живе зараз з сім’єю. Але коли їй вда-
ється відірватися від буденних клопотів і 
приїхати до старенької матері, то при зу-
стрічі з Василем у їхніх очах ще горить 
ота маленька іскорка кохання, яке вони 
пронесли крізь десятиліття у своїх сер-
цях, незважаючи на розлуку.

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Стояв спекотний літній день. 
Гаряче сонце нестерпно 
палило спраглу землю, а легкі 

подихи вітру здіймали куряву на 
сільській дорозі. 

Такої неблагодатної днини вибоїстою до-
рогою приміського села на дорогому авто їха-
ла немолода жінка. Вона впевнено вела авто-
мобіль, намагаючись оминати підступні ями 
та вибоїни. Та сталося непередбачуване: заднє 
колесо автівки наскочило на старий іржавий 
цвях на запиленій сільській дорозі. Жінка різ-
ко загальмувала і вийшла з машини, щоб огля-
нути неприємні наслідки.

- Ось і приїхали, - невдоволено пробурмо-
тіла вона. Що ж їй тепер робити на безлюд-
ній сільській вулиці? Йти просити допомоги? 
У кого? В гарячу пору жнив селяни не сидять 
удома, склавши руки. Залишалося чекати не-
відомо на що.

Жінка нервово міряла кроками ширину 
сільської дороги. Сонце пекло нещадно, у роті 
пересохло,  а модні босоніжки вкрилися тов-
стим шаром пилу. Такою безпорадною і застав 
її комбайнер Максим, який поспішав на під-
приємство за запчастинами до комбайна, що 
вийшов з ладу.

- Насолоджуєтеся сільськими краєвидами, 
чи втрапили в халепу, - чи то спитав, чи приві-
тався з незнайомкою Максим.

- Швидше за все – халепа, - зітхнула жінка, 
перебираючи в голові варіанти, як попросити 
у нього про допомогу.

- Ет, і не з таким справлялися, - відповів се-
лянин, присівши  навпочіпки біля пошкодже-
ного колеса.

Невдовзі авто було готове мчати свою ха-
зяйку далі.

- А ви – знавець своєї справи, Максиме, -  
усміхнулася жінка. – Скільки з мене?

 - Нічого не треба, - сказав чоловік. – Тільки 
нехай на цьому не закінчиться ланцюжок до-
брих справ.

Не встигла вона оговтатися, як струнка по-
стать широкоплечого комбайнера зникла за 
рогом.

…Місто зустріло жінку не лише спекою, а й 
гамором і свистом машин, тролейбусів, марш-
руток. Влившись у потік цього дзвінкоголос-
ся, жінка подумала: «Як добре, коли все погане 
закінчується так добре!» Усміхнувшись, вона 
звернула до невеличкого кафе.

Офіціантка, що обслуговувала жінку, була 
молодою і вродливою, та скромний одяг і сум 
в очах говорили про те, що вона не те що не 
купається в розкоші, а й інколи відмовляє собі 
у найнеобхіднішому. Дивно, що саме такі дум-
ки роїлися у голові багатої пані, коли вона ма-
ленькими ковточками смакувала прохолод-
ний лимонад за своїм столиком. 

Пообідавши та відпочивши, жінка легким 
жестом  покликала до себе офіціанту і попроси-
ла рахунок. Як завжди у її гаманці не було дріб-
них купюр, тому офіціантка змушена була ві-
дійти до каси, щоб повернути решту. Яким же 
було її здивування, коли повернувшись, вона не 
побачила за столиком своєї клієнтки. Натомість, 
під пустою склянкою лежало 500 гривень і за-
писка «Нехай ланцюжок добрих справ не закін-
читься».

Повернувшись додому, офіціантка радісно 
кинулася в обійми до свого чоловіка:

- Максиме, Бог почув наші молитви і дав 
для нас гроші!

Вона була дружиною того комбайнера, ко-
трий допоміг багатій жінці відремонтувати 
колесо.

Добро повертається, друзі! Тому, нехай не 
закінчується ланцюжок добрих справ.

Оксана ҐУДЗЬ.

*    *    *    *   *
Пливуть гроби 
з українського
Сходу, 

де сходить 
сонце холодне.
Пливуть
на крилах 

заплаканих 
ангелів.

Небеса 
обіймають душі.
Весна сивіє 
від смутку.

Земля
стає на коліна.
Вітер
срібло вплітає 
вдові у коси.
Мати 

німо голосить.
Напіввійна,
напівмир,
напівправда… 
Сонце
гріє

згасаючий
погляд.
«Отче…»
Завмерла 
молитва…
Близька дорога   

до Бога.  
Вічна дорога
додому…

Ольга 
ЧОРНА.

                           «ХОЧ  Я  І  ДОСІ  кохаю тебе…»
На життєвих  
перехрестях

Ланцюжок 
добрих справ

“ “... Вона уявляла, як 
буде виглядати Ліда, 
коли повернеться 
з-за кордону, як усі 
оглядатимуться на неї. А 
що, коли… І Оксана стала 
міркувати, як обірвати 
цей ланцюжок щастя...
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Лише четвертим місцем змушена задовольнитись збірна Укра-
їни з біатлону за підсумками дебютної гонки Чемпіонату світу.

У змішаній естафеті завдяки Семеренко, Підгрушній та Семе-
нову на останній етап українці пішли лідерами. А от Дмитро Під-
ручний не зумів скласти конкуренції титанам сучасного біатлону. 

Українець Сергій Семенов у без-
компромісній боротьбі здобув «брон-
зу» у чоловічому спринті на Чемпіо-
наті світу з біатлону, виборовши та-
ким чином першу медаль для збірної 
України.

Наш біатлоніст продемонстрував 
ідеальну стрільбу і показав одну з 
кращих швидкостей на лижні. Завдя-
ки цьому йому вдалося фінішувати у 
трійці кращих.

Українка Олена Підгрушна фінішувала п’ятою у гонці пере-
слідування на Чемпіонаті світу, перемогу здобула німкеня Лау-
ра Дальмайєр.

Ще одна українка - Юлія Джима зайняла дев’яте місце у гонці, 
а Ірина Варвинець фінішувала чотирнадцятою.
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Буде збірна 
«перебіжчиків»

Міжнародний олімпійський комітет 
офіційно дозволив 11 спортсменам, які 
вирішили змінити громадянство, висту-
пити під прапором нової країни на Олім-
пійських іграх у Ріо-де-Жанейро, які від-
будуться у серпні 2016 року.

Найбільше «перебіжчиків» - з Укра-
їни. Так, плавчиня Вікторія Солнце-
ва відтепер виступатиме за Туреччину, 
п’ятиборка Ірина Хохлова - за Аргентину, 
п’ятиборець Руслан Наконечний - за Лат-
вію. Крім них, віндсерфер Максим Обе-
ремко та п’ятиборка Ганна Буряк на на-
ступній Олімпіаді виступатимуть за Ро-
сію.

«Дніпро» зняв питання про 
вихід у півфінал Кубку України 
ще у першому чвертьфінально-
му матчі зі «Сталлю». У номі-
нально гостьовому поєдинку 
на стадіоні «Метеор», дніпряни 
розгромили дніпродзержин-
ську команду з рахунком 3:0.

Київське «Динамо» з нічи-
єї почало другу частину сезо-
ну української першості. Ко-
манда Сергія Реброва в 1/4 фі-
налу Кубка України зіграла вні-
чию 1:1 з Олександрією. Кия-
ни, граючи на НСК «Олімпій-
ський», виступали у якості но-
мінальних гостей, адже до-
машня арена Олександрії ще 
не була готова прийняти матч. 
Тому забитий «на виїзді» гол 

дав суттєву перевагу перед 
матчем-відповіддю, який від-
будеться уже на Кіровоградщи-
ні.

Донецький «Шахтар» фак-
тично вирішив питання вихо-
ду у півфінал Кубка України. В 
першому поєдинку проти «Вор-
скли» в Полтаві команда Лучес-
ку відправила у ворота супер-
ника чотири сухі м’ячі, які віді-
грати фактично нереально.

В’язкий після недавніх опа-
дів газон у Луцьку не зава-
див «Волині» та «Зорі» проде-
монструвати бойовий футбол. 
У підсумку – нічия 1:1, і за ви-
хід у півфінал кожній з команд 
ще доведеться поборотися у 
матчі-відповіді.

У Ріо-де-Жанейро завершився передолімпій-
ський кваліфікаційний турнір із синхронного пла-
вання, де у командних змаганнях перемогу здобула 
збірна України.

Українки лідирували вже після технічної про-
грами і закріпили своє досягнення ще й у довільній. 
Друге місце на турнірі у майбутній столиці Олімпій-
ських ігор посіла команда Японії, третє -  спортсмен-
ки Італії.

Українська збірна виступала у такому складі: Ло-
літа Ананасова, Ганна Волошина, Дарія Юшко, Ксе-
нія Сидоренко, Олександра Сабада, Олена Гречихіна, 
Анастасія Савчук, Ольга Кондрашова, Ольга Золото-
верха.

Кубок України

У чоловічих одиночних змаганнях у фіналі чемпіонату світу 
зі стрільби з лука у приміщеннях, що пройшов в Анкарі, титул 
сенсаційно розіграли одразу двоє українців - Георгій Іваниць-
кий та Сергій Макаревич.

Досвідченіший і титулованіший Іваницький одразу зміг за-
хопити ініціативу. Георгій виграв у партнера по збірній три 
сети з п’яти, а ще один -завершив унічию. 

Відлуння 
футбольної слави 

Шевченка

Тренер збірної 
України Андрій 
Шевченко 

увійшов у ТОП-
40 найкращих 
футболістів світу за 
версією авторитетного 
французького видання.

Список гравців форму-
вався з тих, хто брав участь у 
Лізі чемпіонів чи Кубку чем-
піонів. Так, перші два міс-
ця зайняли прославлені на-
падники «Реалу» Альфредо 
Ді Стефано (п’ять перемог 
в турнірі) і Франсіско Хенто 
(шість перемог). Третю схо-
динку посів захисник «Мі-
лану»  Паоло Мальдіні, який 
вигравав турнір у складі цієї 
команди п’ять разів. 

Зірка українського фут-
болу Андрій Шевченко по-
сів у рейтингу 37-е місце. 
Екс-гравець «Динамо» й 
«Мілану» випередив таких 
знаменитостей, як Самуель 
Ето’о, Кака, Зінеддін  Зідан, 
Марко ван Бастен, Мішель 
Платіні, Олівер Кан і Луїш 
Фігу. 

Приємний сюрприз від лучників

«Чорноморець» - «Карпати» - 0:0 
Одесити зіграли з львів’янами внічию уже шостий поєди-

нок поспіль. 
«Сталь» - «Олександрія» - 2:2
У багатому на події матчі суперники по черзі лідирували 

у рахунку, але у підсумку кожен поповнив свої очкові запаси 
лише на один пункт.

«Динамо» - «Дніпро» - 2:0
Сюжет київського поєдинку дуже нагадував зустріч цих же 

суперників у Дніпропетровську  у першому колі чемпіонату. 
«Олімпік» - «Зоря» - 1:1
Основні події матчу відбулись у другій 45-хвилинці, однак 

козирів для завоювання 3-х очок забракло обом командам.
«Шахтар» - «Ворскла - 3:1
 «Шахтар», полоскотавши нерви своїм шанувальникам у 

першому таймі, домігся переконливої перемоги на класі у дру-
гій половині зустрічі.

«Металіст» - «Волинь» - 3:0
 «Металіст» зумів зробити подарунок своїм уболівальни-

кам, здобувши крупну перемогу у домашньому матчі.
Дирекція Прем’єр-ліги скасувала проведення матчу 17-го 

туру за участю команди ФК «Металург» Запоріжжя - у зв’язку з 
відсутністю достатньої кількості футболістів у заявці.

Турнірна таблиця станом на 7 березня

Прем’єр-ліга, 17 тур

На трасах Чемпіонату світу

Перемога без нокауту
У США перспективний український серед-

ньоваговик Євген Хитров здобув свою 13-ту пе-
ремогу на профі-рингу, здолавши одноголосним 
рішенням суддів американця Кеннета Мак-Ніла.

У третьому раунді Хитров отримав розсі-
чення біля лівого ока, яке кровоточило до кін-

ця бою. Та це не завадило боксеру виграти біль-
шість раундів, а в останньому навіть відправити 
свого опонента у нокдаун.

Результат двобою - перемога Євгена Хитрова 
за рішенням усіх трьох суддів.
Ще один українець 
замахнувся на чемпіонство

30 квітня в Лондоні чемпіон світу за версією 
WBO у середній вазі британець Біллі Джо Сон-
дерс проведе перший захист титулу. Його супер-
ником буде екс-чемпіон Європи з України Мак-
сим Бурсак.

Сондерс завоював титул в грудні минулого 
року, відібравши його у ірландця Енді Лі. 

31-річний киянин Бурсак в минулому році 
зробив спробу завоювати титул за версією IBO, 
але зазнав поразки в Австралії від Зака Дан-
на. Після цього, в грудні, він виступив у столиці 
України і у другому раунді нокаутував грузина 
Георгія Берошвілі. 

Синхронно припливли 
до Олімпіади
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На весняне рівнодення 
найкраще сіяти овочі

У березні перевіряють насіння на 
схожість. Найціннішим вважають те, що 
проросло у визначений термін. Як прави-
ло, насіння редису, ріпи, огірків, кабачків, 
капусти, моркви, салату, буряка, гарбуза, 
томатів проростає через 7-10 днів, а ци-
булі, петрушки, кропу - через 12-14 днів. 
Перед посівом насіння заливають водою. 
Дрібне і неякісне, як правило, спливає, 
його варто викинути. Якісні насінини 
заливають  склянкою води з двома чай-
ними ложками цукру. Насіння, яке знову 
спливло, видаляють. Те,  що залишилося, 
підсушують і залишають для посіву.

Час весняного рівнодення (22 берез-

ня), коли день із ніччю рівняється - кра-
щий строк посіву багатьох овочевих і гіл-
кових культур на розсаду, у тому чис-
лі - томатів. Для загартовування насін-
ня томатів протравлюють 10-20 хвилин 
у розчині марганцівки фіолетового ко-
льору, промивають чистою водою і три-
мають дві доби в мокрій марлі в темно-
му місці. Потім набрякле насіння в поліе-
тиленовому пакеті поміщають на верхню 
полицю холодильника на 4-5 діб. Як тіль-
ки проб’ються паростки,  їх висівають у 
ящик з приготовленою зволоженою зем-
ляною сумішшю, ставлять у тепле місце 
і накривають поліетиленовою плівкою. 
Коли з’являться сходи, плівку знімають,  
ящик переносять у світле, прохолодне 
місце, щоб рослини не витягалися.

Капусту – в парник, а 
картоплю – в ящики

На початку місяця в парник густо сі-
ють на розсаду ранньостиглу білокачан-
ну і цвітну капусту, наприкінці березня 
- капусту пізніх сортів. Насіння капусти 
перед посадкою прогрівають протягом 
20 хвилин у воді з температурою 50°С, 
потім опускають на 2-3 хвилини в холод-
ну воду,  опісля просушують. Через 1-3 
тижні сіянці пікірують на постійне місце.

За місяць-півтора до посадки (на-
прикінці березня) підготовлюють буль-
би картоплі. Їх укладають в один ряд у 
пласкі ящики або коробки і ставлять на 
тиждень у світле, тепле (20-25°С) при-
міщення. Від яскравих сонячних про-
менів бульби затінюють папером. За 
місяць до посадки ящики переносять 
у світле, але більш прохолодне примі-
щення (8-10°С). Щоб на картоплі про-
кинулися всі вічка, її щотижня перевер-
тають. Бульби, на яких ростуть нитко-
видні паростки, видаляють. Те ж варто 
зробити і з усіма іншими зіпсованими 
та хворими бульбами.
Дерева дезинфікуємо

Очистіть дерева від гнилої дереви-
ни, продезинфікуйте 13% розчином 
мідного або 5% розчином залізного ку-
поросу. Якщо дупла великі - заповніть 

їх дрібними камінчиками і залийте роз-
чином цементу, маленькі дупла заби-
вають дерев’яними корками і замащу-
ють садовим варом. Рани на штамбах і 
кістякових гілках також зачищають до 
здорової деревини, дезинфікують і за-
фарбовують олійною фарбою, розведе-
ною натуральною оліфою.

Кращі строки обрізки плодових де-
рев - до набрякання бруньок. Спочатку 
зрізують хворі, зламані та підмерзлі гіл-
ки, потім проріджують крону. Наприкін-
ці березня починають формувати крони 
в молодому саду. Не забувайте робити це 
з першого після посадки року, інакше ви-
правити крону, що сформувалася непра-
вильно, буде важко. Надалі це призведе 
до малої врожайності дерев або до роз-
ламу кістякових гілок під вагою плодів.

Порівняно з сухим посівом 
замочування насіння пришвидшує 
появу дружніх сходів на кілька днів 

і підвищує ранній врожай. Пропонуємо 
підказки, які будуть корисними навіть 
тим, хто вже не новачок у городництві. 

МОРКВУ ЗАМОЧУЮТЬ НА 2 ДОБИ, 
А КАПУСТУ - НА 12 ГОДИН

Для замочування потрібен неглибокий та ши-
рокий посуд.  Об’єм води повинен перевищувати 
об’єм насіння приблизно у 5 разів. Двічі на день 
(можна через кожні 5 – 6 годин) воду замінюємо. 
Важливо: насіння у воду занурюємо неглибоко, 
щоб не задихнулося без кисню. Температура води 
має бути не нижчою 20-ти градусів.

Для кожного виду насіння існують свої тер-
міни замочування: для моркви, помідорів, цибу-
лі, петрушки, селери, буряка - близько 2 діб; огір-
ків, кабачків, капусти, салату, редьки, редиски, ка-
вунів - близько 8-12 годин; гороху, бобів, квасолі 
- 2-4 години. Терміни замочування можна визна-
чити і на око. Якщо насіння набрякло або почало 
«прокльовуватися», можна діставати з води і сія-
ти. Але тільки не в суху землю.

Якщо насіння дрібне, його можна замочува-
ти у марлевих мішечках, занурених у воду. Час від 
часу мішечки дістаємо, щоб насіння «подихало». 

Порада: дрібне вологе насіння липне до рук і 
його важко рівномірно посіяти. Щоб вирішити цю 
проблему, перемішуємо вологе насіння з невели-
кою кількістю сухого піску і висіваємо.

МЕД ТА АЛОЕ СТИМУЛЮЮТЬ РІСТ
Дуже корисно обробляти насіння стимулято-

рами росту. Їх можна придбати, але краще приго-
тувати самостійно. Гарним стимулятором є мед (1 
чайна ложка, розведена у склянці води) або алое 
(1-2 листки витримують у холодильнику тиж-

день, подрібнюють, заливають 1 л води і настою-
ють 10 – 12 годин). У такий розчин насіння слід 
покласти на добу. Бобові замочуємо не більше, 
ніж на 2 години. Після такої обробки підвищуєть-
ся не лише схожість насіння, а й енергія його про-
ростання - сходи з’являються дружно і розвива-
ються рівномірно.

Для знищення збудників інфекції насіння зне-
заражують. Для цього його замочують у 1% розчи-
ні марганцівки (1г марганцівки  на 100 мл теплої 
води). Насіння занурюють у розчин на 20 хвилин, 
а потім промивають у холодній кип’яченій воді. 
Дрібне насіння замочують у марлевих мішечках.

Знезаражувати насіння можна і у воді, нагрі-
тій до 50 градусів. Витримують насіння у водяній 
«бані» протягом 20 хвилин,  потім занурюють у 
холодну воду на 2-3 хвилини.

Надворі – березень, 
він кличе до роботи

Березень зиму закінчує, весну починає. Він - то плаче, то сміється, то снігом сіє, то сон-
цем гріє. У березні день із ніччю міряються, рівняються.

З усіх березневих прикмет одна підтверджується практично завжди: передчасне на-
стання весни завжди спричиняє повернення холодів. Однак сидіти, склавши руки, немає 
часу. Потрібно братися до роботи і готувати основу для нового врожаю. 

Щоб вберегти ґрунт від виснаження, рослини 
чергують у залежності від того, яких поживних 
речовин вони вимагають. Наприклад, моркву 

вирощують слідом за капустою або помідорами, а 
ось перець в жодному разі не варто садити після 
баклажанів. «Наш ДЕНЬ» пропонує вам корисні поради, 
які допоможуть правильно спланувати посіви на городі і 
отримати чудовий урожай.  

які рослини - добрі сусіди, 
а котрі - вороги

Садимо з розумом: 

КРАЩІ ПОПЕРЕДНИКИ ОСНОВНИХ 
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Для зелених культур (крім салату) - капуста, огірок, коре-

неплоди, цибуля.
Для ранньої білокачанної та цвітної капусти - картопля, 

томат, цибуля на ріпку, бобові, коренеплоди (крім редису, ріпи, 

редьки); 
Для середньої та пізньої білокачанної капусти - томат, 

картопля, бобові, морква, буряк. 
Для цибулі на ріпку - огірок, томат, рання білокачанна ка-

пуста, рання картопля, бобові, пізня капуста та картопля.

Для огірка - рання білокачанна і цвітна капуста, томат, кар-

топля, бобові (крім квасолі), коренеплоди (крім моркви), тому 

що квасоля та морква вражаються білою гниллю, як і огірок.

Для моркви - картопля, капуста, зелені культури (крім сала-

ту, що хворіє білою гниллю), томат, бобові (крім квасолі). 

Для буряка - огірок та інші гарбузові, ранні картопля й ка-

пуста, томат і всі бобові, пізня капуста.
Для картоплі - огірок, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, бо-

бові, коренеплоди, цибуля.
Для томату, перцю, баклажана - рання білокачанна і цвітна 

капуста, огірок, кабачок, гарбуз, бобові, цибуля на ріпку, корене-

плоди, пізня капуста. 
Для часнику - огірок, томат, рання білокачанна капуста, бо-

бові, пізня капуста. 

Щоб сходи були рясними

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО… 
При замочуванні бажано не використо-

вувати водопровідну воду. Кращий варіант 
- тала вода. Якщо замочити насіння у ній, 
воно швидше проросте, а рослини, будуть 
здоровіші та міцніші. Замість талої води 
можна використовувати  джерельну або 
звичайну питну негазовану воду з магазину.
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Тоненькі млинці 
на мінеральній воді

Потрібно: яйця - 3 шт., сіль -1 ч.л., цу-
кор -1,5 ст.л., олія – 2 ст.л., молоко - 1 скл., 
борошно - 2 скл.

Приготування: всі складники перемі-
шати, розтерти, позбавити від грудочок. 
Можна скористатися міксером. Потім по-
ступово додати 2 скл. газованої мінераль-
ної води. Перед випіканням кожного млин-
ця змащувати олією сковорідку.

Млинці з бананами 
та морозивом

Потрібно: для тіста – борошно – 200 г, 
молоко – 500 мл, яйця – 2 шт., олія – 2 ст. л., 
цукор – 1 ст. л., розпушувач – 2 ч.л., сіль.

Для начинки: шоколад – 100 г, морози-
во – 300 г, банани – 200 г, джем для полив-
ки, мигдалеві пелюстки.

Приготування: яйця збити з цукром і 
сіллю, поступово додати інші інгредієнти, 
ретельно перемішати. Обсмажити млин-
ці з двох боків на гарячій сковороді. Шоко-
лад розтопити на водяній бані. Фрукти на-
різати невеликими шматочками. В кожен 
млинчик покласти начинку, полити шоко-
ладом та загорнути в рулет. Посипати миг-
далевими пелюстками. Зверху покласти 
кульку пломбіру та полити джемом.

Солодкі млинці 
на згущеному молоці

Потрібно: молоко згущене – 1 бан., 
яйце – 2 шт., борошно (пшеничне) – 2 скл., 
масло вершкове (розтоплене) – 1 ст. л., сіль 
(щіпка).

Приготування: у ємність, в якій будете 
замішувати тісто, вилити згущене молоко. 
Додати 2 яйця і розмішати, можна зробити 
це міксером. Заздалегідь закип’ятити воду. 
У банку з-під згущеного молока налити 
окріп. Обережно вилити його в суміш, по-
вільно помішуючи. Просіяти борошно – 2 
скл. і розмішати. Додати до тіста 1 ст.л. роз-
топленого вершкового масла. Налити в єм-
ність з-під згущеного молока другу порцію 
окропу, додати його в тісто й розмішати. 
Тісто буде рідке і з бульбашками. Змасти-
ти сковорідку маслом і випікати млинці. Їх 
можна наповнити будь-якою солодкою на-
чинкою. 

Мандаринові млинці
Потрібно: молоко - 450 мл, борошно 

пшеничне - 200 г, сіль - 0,75 ч. л., цукор - 1 
ст. л., яйця курячі - 3 шт., мандарини - 1 шт., 
олія соняшникова - 3 ст. л.

Приготування: 250 мл молока сполу-
чити з сіллю, цукром і яйцями. Збити на 
однорідну масу. Далі всипати просіяне бо-
рошно і ретельно перемішати, щоб не було 

грудочок.
Потім влити решту молока та олію. 

Мандарин ретельно вимити, опустити на 
15 секунд в окріп. Витягнути і обтерти. На-
терти цедру на дрібній тертці і вичавити 
сік. Докласти цедру і сік у тісто. Воно буде 
дуже рідким. Випікати млинці на розпече-
ній незмащеній пательні, наливаючи тісто 
тоненько.

Млинцевий торт із сиром
Потрібно: млинці тонкі – 15-20 шт., сир 

- 600 г, згущене молоко, цукрова пудра - за 
смаком, какао-порошок - 2-3 ст. л. 

Приготування: спекти тонкі млинці за 
вашим улюбленим рецептом. Приготува-
ти крем: сир протерти через сито або ско-
ристатися блендером. У готову сирну масу 
додати згущене молоко за смаком, але щоб 
маса не була занадто рідкою. Потім додати 
цукрову пудру. Поділити крем на дві части-
ни. В одну додати какао. Далі викласти на 
тарілку перший млинець і розподілити по 
ньому сирний крем, приблизно 1,5-2 ст. л. 
Зверху покласти другий млинець і змасти-
ти його другим видом крему. Таким же чи-
ном додати інші млинці, щоразу чергуючи 
начинку. Зверху торт прикрасити на свій 
смак – викласти фрукти або полити шоко-
ладною глазур’ю, покрити збитими верш-
ками та шоколадною крихтою. Дати торту 
просочитися мінімум 30 хв. 

Млинці з яблуками 
та корицею

Потрібно: для тіста -150 г борошна, 
250 мл дуже гарячого молока, 2 яйця, щіп-
ка солі, 1-2 ложки рідкого меду, 2 ст. л. рому, 
1 ст. л. ванільного цукру.

Для начинки: - 2-3 яблука, кориця або 
коричневий цукор.

Приготування: борошно ретельно 
розмішати з невеликою кількістю моло-
ка.  Додати окремо збиті з сіллю і медом 
яйця, перемішати і долити тонкою цівкою, 
не перестаючи помішувати, гаряче моло-
ко. Тісто накрити серветкою і відставити 
на 30 хв. Вимити, очистити яблука та на-
терти їх на крупній тертці. Краще не нати-
рати всі яблука відразу, а за необхідністю, 
щоб вони не потемніли. Коли тісто буде го-
тове до випічки, добре розігріти сковорід-
ку, змастити її олією, посипати натертими 
яблуками, відразу ж налити тісто і пекти, 
як звичайні млинці. Коли млинець підсма-
житься з одного боку, перевернути його, 
підсмажити і викласти на тарілку. Посипа-
ти ванільним цукром і корицею, скласти 
конвертиком. Млинці подавати гарячими. 
До них можна подати розігріте вершкове 
масло, сметану або солодкий соус, напри-
клад, ванільний.

Кавово-шоколадні 
млинці з соусом

Потрібно: для начинки - сир кисломо-
лочний - 250 г, сметана - 3 ст. л., пудра цу-
крова - 4 ст. л., цедра лимона - 1 ч. л.

Для тіста:  молоко - 250 мл, яйця куря-
чі - 1 шт., кава розчинна - 1 ч. л., какао - 2 ст. 
л., борошно пшеничне - 75 г, сіль - 1/2 ч. л., 
олія - 2 ст. л., цукор - 2 ст. л, розпушувач тіс-
та - 1/2 ч. л.

Для соусу: - шоколад чорний - 50 г, 
крем - 2 ст. л.

Приготування: сполучити гаряче мо-
локо та розчинну каву (можна приготува-
ти заварну каву на молоці). Остудити. До-
дати яйце, сіль, цукор. Збити. Вмішати бо-
рошно з розпушувачем та какао. Дода-
ти олію та залишити тісто на 45 хв. Спек-
ти тоненькі млинці. Для начинки збити за 
допомогою блендера жирний свіжий сир, 
сметану, цукрову пудру і цедру. Змастити 
млинці тонким шаром начинки. Згорну-
ти у вигляді трубочок. Подавати, поливши 
шоколадним соусом (розтопити шоколад 
та вершки на водяній бані).
Млинці з овочами та сиром

Потрібно: для тіста - 200 мл молока, 3 
яйця, 200 г борошна, 2 ч. л. оливкової олії, 
сіль.

Для начинки - 200 г домашнього сиру, 
2 зубці часнику, кріп, 100 г майонезу, 1 огі-
рок, 1 перець, 1 помідор.

Приготування: змішати у великій мис-
ці борошно, яйця та молоко. Замісити тіс-
то. Спекти на невеликій кількості оливко-
вої олії тоненькі млинці. Домашній сир пе-
ремолоти на м’ясорубці, додати подрібне-
ний кріп, часник, сіль і заправити все майо-
незом. Налисник змастити сирною масою, 
покласти порізані соломкою огірок, помі-
дор та перець, скрутити рулетиком та роз-
різати навпіл. Перед подачею прикрасити 
свіжою зеленню.

Млинці на пиві з шинкою
 Потрібно: 400 г борошна, 400 мл пива 

(світлого), 300 г шинки, 2 яйця, 1 ст. л. 
вершків, 1 ст. л. цукру, 60 мл молока, сіль.

 Приготування: розтерти жовтки зі 
сметаною, додати сіль, цукор, пиво кімнат-
ної температури та борошно. За допомо-
гою блендера змішати все до однорідно-
го стану. Потім збити в піну білки, додати 
їх до тіста і знову все ретельно переміша-
ти. Дати настоятися в теплому місці близь-
ко 30 хв. На розігрітій сковорідці обсмажи-
ти на вершковому маслі млинці з обох бо-
ків до золотистої скоринки (тісто нали-
вати тільки на добре розігріту сковорід-
ку, тоненьким шаром). В кожен млинчик 
покласти по декілька шматочків шинки і 

акуратно закрутити в трубочку. Перед по-
дачею прикрасити невеличкими гілочка-
ми петрушки.

Рулет з млинців
Потрібно: для тіста -150 г борошна, 

200 мл гарячого молока, 2 яйця, щіпка солі, 
1-2 л. рідкого меду.

Для начинки: шматочок цибулі-порею 
приблизно 5-6 см, по четвертинці жовтого 
і зеленого перцю, 1 натерта морквина, ку-
ряче філе - 100-150 г.

Приготування: борошно ретельно 
розмішати з невеликою кількістю молока, 
ввести окремо збиті з сіллю і медом яйця, 
перемішати і додати тонкою цівкою, не пе-
рестаючи помішувати, гаряче молоко. Тіс-
то накрити серветкою і відставити на 30 
хв. Морквину натерти на тертці крупкою 
і обсмажити на розпеченому маслі, додати 
порізану цибулю-порей і нарубане дрібно 
куряче філе.  Наприкінці в сковорідку ви-
класти нарізаний дрібно перець, посоли-
ти і поперчити. Викласти гарячу начинку 
в миску.  Спекти млинці, покласти їх один 
на одного таким чином, щоб край кожного 
наступного торкався центру попередньо-
го. Викласти на млинці начинку і згорну-
ти щільний рулет. Викласти у форму, за-
крити її фольгою і поставити в попередньо 
розігріту духовку на 15 хв. Коли запечеть-
ся - вийняти, розрізати на шматочки, пода-
вати теплим.
Млинці з пікантною начин-

кою з курки та яблук

Потрібно: для начинки - філе куряче - 
2 шт., яблука - 2 шт., часник (зубці) - 2 шт., 
майонез - 6 ст. л., сіль, перець чорний ме-
лений.

Для тіста: молоко - 500 мл, яйця куря-
чі - 3 шт., сіль, цукор, борошно пшеничне - 
200 г, олія - 3 ст. л.

Приготування: всі складники для тіс-
та, крім олії, сполучити до утворення од-
норідної маси без грудочок. На злегка 
змащеній олією пательні випекти тоне-
сенькі млинці. Для начинки філе припра-
вити сіллю та перцем і відварити на пару. 
Яблука (кисло-солодкі) і часник очисти-
ти. Часник пропустити через часникодав-
ку. 2\3 яблук натерти на тертці з велики-
ми вічками, а 1\3  - з найдрібнішими ві-
чками. Готове філе розділити на волокна. 
Сполучити курку, яблука, часник, домаш-
ній майонез. Приправити до смаку сіллю 
та перцем. На середину млинця викласти 
повну столову ложку начинки та загорну-
ти трикутником. Подавати млинці гаря-
чими.

Найкращі рецепти 

млинців
Тонкі, ніжні й незмінно смачні млинці – чудове частування для всієї родини. Готувати їх 

можна з різноманітними начинками, наприклад, із сиром, м’ясом, картопляним пюре, 
грибами, зеленню, рибою, а також із варенням і ягодами. Також не менше смакують 

зі сметаною або медом. Сьогодні в нашій добірці – традиційні й оригінальні, швидкі у 
приготуванні й вишукані рецепти млинців.  
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Дозвілля

Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок і знижка 26% 
на продукцію при безкоштовній реєстра-
ції. Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні
 торгові представники. 
Тел. (098) 932-00-28 

Продаю
Приватизовану дачну ділянку 7 сотих в 

Підгородньому (кооператив “Діброва“) без за-
будови. 

Телефон: (097) 800-96-96

- Кохана, яку каву тобі зробити?
- Я хотіла б міцну, але м’яку, стрімку 

і ніжну, яка б відкрила мені світ спокус 
та невимовної чутливості, додала б но-
вих відчуттів…

- Слухай, може, тобі краще сто грамів 
налити?

  
- Кохана, ти почистила мої черевики?
- А що, в них також є кишені?

  
У магазині:
- Куме, що ви так уважно читаєте?
- Склад цукерки на паличці.
- І що?
- Судячи з інгредієнтів, задля 

здоров’я краще з’їсти паличку. 
  

У російській в’яниці:
- Тебе за що посадили?
- Я намалював комікс, у якому Путіна 

назвав дурнем. 
- І яку статтю «пришили»: хуліган-

ство чи екстремізм?
- Розголошення державної таємни-

ці.

  
- Коханий, правда, що я дана тобі Бо-

гом?
- Так, люба, тільки не знаю, за які грі-

хи.
  

- Моя дружина хоче схуднути і тепер 
регулярно їздить верхи.

- І який результат?
- Кінь схуд на десять кілограмів.

  
Власник ресторану хвалиться перед 

відвідувачем:
- Особлива гордість нашого рестора-

ну - черепахи!
Гість спокійно відповідає:

- Я знаю, вчора одна з них мене об-
слуговувала.

  
У село, до баби з дідом, приїхали троє 

внуків. Один - емо, другий - гот, третій - 
панк. Баба шепоче дідові на вухо:

- А відколи це у вересні почав вертеп 
ходити?

  
П’яний зять дзвонить у двері. Від-

криває тесть. Зять зігнутою рукою зо-
бражає кобру у бойовій стійці й запитує:

- Вдома?
Тесть показує те ж саме обома рука-

ми:
- Обидві!

Украiнськi 
жарти

«Пульс» - антикорупційний 
сервіс ДФС України

Громадяни та суб’єкти господарювання ма-
ють можливість повідомити про неправомірні дії 
або бездіяльність працівників Державної фіскаль-
ної служби України, про можливі корупційні дії 
з їхнього боку, а також проблеми, які виникають 
під час здійснення митного контролю та митного 
оформлення товарів та транспортних засобів, що 
переміщуються через митний кордон України. Те-
лефон: (044) 284-00-07. Інформацію приймають ці-
лодобово.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.
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У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та доставка 

видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

Передплата-2016 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 12,93 грн.
3 місяці – 38,09 грн.

6 місяці –  74,48 грн.
9 місяців – 111,82 грн.

Магнітні бурі у березні 
У середині березня 2016 року 

ймовірні помітні коливання гео-
магнітного поля Землі, пов’язані з 
процесами на Сонці. Це може спри-
чинити проблеми зі здоров’ям та 
настроєм у метеочутливих людей. 

За прогнозами, можливі слабкі 
магнітні бурі в такі дні:   17,18, 24-26 
березня. Найбільшу активність про-
гнозують у середині місяця – в пері-
од з 14 по 16 березня. 

ГОРОСКОП
з 9 по 15 березня
Овен  

Тиждень виявиться суперечливим. На 
перший план вийдуть особистi справи. 
Новi враження дозволять поглянути на 
бiльшiсть речей iнакше.
Телець 

Чудовий час для експериментiв i твор-
чої самореалiзацiї. Наприкiнцi тижня 
можливі суперечки з ближнiми щодо по-
бутових проблем. Будьте терплячими.
Близнюки 

Майже всi плани ви зможете вда-
ло реалiзувати. Також берiться за спра-
ви, пробуйте себе в новому амплуа, роз-
вивайте таланти. Усе це дасть хорошi ре-
зультати.
Рак 

Очiкується енергiйний перiод. Ви ба-

гато чого встигнете не тiльки для себе, 
а й для оточуючих. Якщо ви на когось 
ображенi - саме час усе виправити.
Лев 

У вас з’являться новi, iнодi майже 
неочiкуванi способи досягнення цiлей. 
Не бiйтеся експериментувати, результат 
перевершить усi сподiвання. В особистих 
стосунках пануватиме гармонія. 
Діва 

Найближчим часом проведiть роботу 
над помилками, виправте щось у своєму 
життi. Це допоможе об’єктивно погляну-
ти на реальнiсть.
Терези 

Будьте готовi до того, що займатиме-
теся давнiми проблемами, iнакше вони 
перетворяться на снiгову кулю. У вихiднi 
влаштуйте приємний вiдпочинок.
Скорпіон 

Для вас тиждень буде насиченим i не-
передбаченим. Вiдвiдайте цiкавi заходи, 

це надихне на новi iдеї. Звернiть увагу на 
здоров’я.
Стрілець 

Ви можете опинитись у ситуацiї, коли 
доведеться виконувати роль третейсько-
го суддi. Не поспiшайте з висновками, 
оскiльки з цими людьми ще доведеться 
стикатися.
Козеріг 

Попереду час перемог. Ви встигне-
те бiльше, нiж планували. Це стосуєть-
ся робочих i домашнiх справ. Вихiднi 
присвятiть дiтям i близьким людям.
Водолій 

Тиждень буде для вас цiкавим i 
динамiчним. Робiть висновки i будуйте 
плани, а реалiзувати їх краще у вихiднi. 
Будьте уважнi з фiнансами.
Риби 

Не приймайте вiдповiдальних рiшень, 
ви можете переоцiнити свої сили. Незаба-
ром фортуна знову буде на вашому боцi. 

Афіша
Тернопільська обласна філар-

монія
10 березня о 18.30 концерт 

“Борітеся-поборете!” з нагоди 
202-річниці від Дня народження Т. Г. 
Шевченка. Участь беруть творчі ко-
лективи та солісти філармонії.

Квитки в касі філармонії.

Вітаємо! 
працівників Почаївського

 психоневрологічного
 будинку-інтернату  –
іменинників березня!  

Валентину Сімору, 
Валерія Луцюка,

 Людмилу Репельську,
 Зінаїду Шляпську, 
Тетяну Барабаш, 
Андрія Андріюка, 

Лесю Царик!  
З ювілеєм вітаємо 

 Володимира Полєху!

  

З повагою - колектив 
Почаївського  

психоневрологічного 
будинку-інтернату.

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Погода 
в Тернополі  
й області

9 березня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 3-4, 
вдень 6-7 градусів тепла. Схід сонця - 6.40, 
захід - 18.15. Новий місяць. 

10 березня - хмарно, дощ, температу-
ра повітря вночі 4-5, вдень 6-8 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.38, захід - 18.17.

11 березня - хмарно, дощ, температу-
ра повітря вночі 4-5, вдень 5-6 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.36, захід - 18.18. 

12 березня - хмарно, можливий дощ, 
температура повітря вночі 3-4, вдень 5-6 
градусів тепла. Схід сонця - 6.33, захід - 18.20.

13 березня - хмарно, дощ, температу-
ра повітря вночі 2-3, вдень 3-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.31, захід - 18.21. 

14 березня - хмарно, дощ, температу-
ра повітря вночі 3-4, вдень 2-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.29, захід - 18.23. 

15 березня - хмарно, дощ, можливий 
мокрий сніг, температура повітря вночі 
від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, 
вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця - 6.27, 
захід - 18.25.

У березні 2016 року святкують дні народження працівни-
ки  18 державної пожежно-рятувальної частини Управління 
Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Терно-

пільській області, а саме :
Володимир Яворський, Володимир Федус, 
Роман Грицишин, Микола Ободінський! 

Хай здоров’я, радість і достаток,  
Сиплються немов вишневий цвіт  
Хай малює доля з буднів свято,  
І дарує Вам багато літ! 

Вітаємо!
Найкращу матусю, сестру, цьоцю

Людмилу Андріївну Піскор
З Теребовлі

з 45-річчям!
Хай сонечко світить із ясного неба, 
Бажаємо всього, чого тільки треба. 
Хай Господь дарує довгого віку, 
В усьому удачу і щастя без ліку.
Щоб спокій і мир панували в родині,
І радість завжди дарувало життя,
Сторицею щастя всміхалось віднині,
Трояндами квітло завжди майбуття.
Здоров’я приносить хай кожна хвилина,
Від бід охоронить молитва свята,
Хай стелиться миром життєва дорога
На многії і благії літа! 

Вітаємо!
Відповідального, доброго господаря, 

щирого, хорошого сім’янина, заступника 
голови фермерського господарства 

«Вікторія-92»
Олександра Петровича Пеляка

з Днем народження, 
яке він святкує 11 березня!

Хай Бог і надалі благословить Вашу працю, да-
рує сприятливу погоду, щоб наша плотичанська 
земля завжди щедро родила та дарувала гарні 
врожаї. Миру і злагоди Вашій родині та подаль-
шого процвітання на благо кожного з нас.  

Нехай Господь дарує многа літ,
Без прикрощів, без заздрості, без болю.
Хай сонечко любові цілий рік
Освітлює щасливу Вашу долю. 
Хай Матінка Пречиста ні на мить,
Із Вас покрову свого не знімає. 
Нехай завжди у всьому вам щастить,
Ніколи хай Ваш Ангел не дрімає. 
В родині, на роботі і в душі 
Щодня хай буде сонячна погода,
Нехай небесні блага і земні
Від Господа Вам будуть в нагороду!

З повагою – жителі та орендодавці 
села Плотича Козівського району. 

З повагою – колектив працівників 
служби цивільного захисту

 у Козівському районі та 18 держав-
ної пожежно-рятувальної частини 

(смт. Козова). 

Тоня Матвієнко 
виходить заміж

Напередодні 8-го березня співачка Тоня Матвієнко отри-
мала найромантичніший подарунок від коханого – співака 
Арсена Мірзояна.

Просто під час свого концерту Мірзоян зробив пропо-
зицію руки та серця коханій. Співачка не очікувала такого 
сюрпризу,  але,  звісно ж, сказала чоловікові “Так”.

За словами друзів пари, Тоня навіть не здогадувалась про 
намір Арсена освідчитися їй на своєму концерті. Вона знахо-
дилася у залі й дивилася концерт, як пересічний глядач.  Дру-
зі розповідають, що ледь вмовили співачку вдягти на цей за-
хід гарну сукню, а не спортивний костюм. Усі дуже хвилюва-
лись, але освідчення вийшло справді прекрасне

Нагадаємо, у січні Матвієнко народила Мірзояну дочку. 
Дівчинку назвали Ніною на честь відомої бабусі.

 З любов’ю - дочка Юля,
 син Іван, чоловік Володимир,

сестри Марія і Ольга із сім’ями, 
брат Іван із сім’єю.


