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17 стор.
Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля

24 
сторінки

13 квітня - хмарно з 
проясненням, увечері дощ, 
температура повітря вночі 
11-13,  вдень 14-18 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.26, 
захід - 20.09. 

14 квітня - хмарно, 
дощ, гроза, температура 
повітря вночі 10-12, вдень 
14-18 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.24, захід - 20.11. 

15 квітня - хмарно, 
дощ, температура пові-
тря вночі 8-11, вдень 11-12 
градусів тепла. Схід сонця 
- 6.22, захід - 20.12. 

16 квітня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 6-9, вдень 14-17 
градусів тепла. Схід сонця 
- 6.20, захід - 20.14.

17 квітня - хмарно, в 
другій половині дня дощ, 
температура повітря вно-
чі 8-10, вдень 9-11 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.18, за-
хід - 20.16. 

18 квітня - хмарно з 
проясненням, у другій по-
ловині дня можливий дощ, 
температура повітря вно-
чі 4-6, вдень 7-9 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.16, за-
хід - 20.17. 

19 квітня - хмарно, в 
другій половині дня дощ, 
температура повітря вно-
чі 3-4, вдень 7-9 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.14, за-
хід - 20.19.

Погода  
в Тернополі  
й області

Степан Барна: «Кожного дня 
я намагався змінювати   
область на краще»

Голова облдержадміністрації прозвітував про рік роботи на посаді. 2, 4-5  
стор.

У помешканнях тернопо-
лян, повідомляють у КП “Терно-
пільводоканал”, вода поступо-
во почне з’являтися вже від ран-

ку 19 квітня, проте, вона містити-
ме підвищену дозу хлору, а тому 
буде непридатною для пиття чи 
приготування їжі. Повністю водо-

постачання Тернополя та навко-
лишніх сіл буде відновлено від 24 
год вівторка. 

Адміністрація КП “Терно-
пільводоканал” просить виба-
чення за тимчасові незручнос-
ті та рекомендує споживачам за-
вчасно зробити необхідний за-
пас води. 

Нагадаємо, промивання во-

допровідних мереж КП “Терно-
пільводоканал” здійснює двічі 
на рік: навесні та восени. Його 
мета – покращення якості пит-
ної води. Під час промивання во-
допровідних мереж працівни-
ки підприємства також заплану-
вали цілий ряд ремонтних робіт 
на мережах та насосних станціях, 
виконання яких можливе лише 
за умови повної зупинки насо-
сних станцій та припинення во-
допостачання.

У Тернополі два дні не буде води
У зв’язку з плановим промиванням 

водопровідних мереж, буде припинено 
водопостачання Тернополя та навколишніх 

сіл від 00 год 18 квітня, понеділок, до 24 год 19 
квітня, вівторок. 

Коли серце
не слухає розуму

Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”12-13  стор.

Митрополите, князю, гетьмане!
У нас є  
вулиці, 
що носять 
ваші імена… 9 стор.

Тернопільська 
школярка 
Марічка Галайда 
мріє про 
дейзі-бібліотеку
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Наша область - лідерує
у будівництві фортифікаційних 
споруд в зоні АТО

Під час зустрічі Стапан Барна розповів журналіс-
там, за що ледь не отримав першу догану на посаді, 
чи шкодував за депутатським кріслом та чим сьогод-
ні дивує Тернопільщина всю Україну. У своєму висту-
пі відзначив, що цей рік був непростим, у першу чергу 
для країни, а також для нього. Однак, за 365 днів вда-
лося зробити чимало у різних сферах завдяки співпра-
ці органів місцевого самоврядування, державної вла-
ди, правоохоронних органів, народних депутатів Укра-
їни та волонтерів. 

Зізнається, перші два місяці важко було змирити-
ся з посадою, на яку призначив його Президент Украї-
ни. Але сьогодні він не шкодує, що змінив депутатське 
крісло на роботу в ОДА. 

- Зараз набагато комфортніше бути депутатом Вер-
ховної Ради, аніж управляти областю, - додав Степан 
Барна. -  Але одне діло - говорити, інше – переходити 
до дій.  На цій посаді у нас є неабиякі здобутки, за які 
мені не соромно.

Пригадав очільник області і перші дні роботи на 
посаді та масштабні завдання, які потрібно було вико-
нувати негайно. 

- Через три дні після мого призначення я ледь не 
отримав першу догану, - зізнався Степан Степанович. 
- А все через те, що Тернопільщина не почала будівни-
цтво фортифікаційних споруд в зоні АТО.  Зараз мені 
приємно констатувати, що наша область стала ліде-
ром у цій справі. Готові об’єкти були передані на ба-
ланс Міністерства оборони України в липні-серпні 
2015-го року. Наші будівельники працювали на межі з 
підконтрольними терористам територіями і облашту-
вали більш як сімнадцятикілометрову лінію оборо-
ни. Лише за один тиждень у квітні минулого року нам 
вдалося сформувати перший будівельний загін у скла-
ді 97 працівників та 23 одиниць будівельної техніки. 
Будівництво тривало чотири місяці, участь взяли по-
над 150 будівельників краю, задіяно понад 30 одиниць 
важкої техніки та механізмів. 

Також завдяки підпи-
санню Меморандуму про 
розширення співпраці з ДК 
«Укроборонпром»,  5 під-
приємств області тепер ви-
пускають 11 видів продукції 
для потреб української ар-
мії. Особливу увагу на Тер-
нопіллі приділяють соціаль-
ному захисту військовос-
лужбовців та членів їх сімей. 
Зокрема, для трьох сімей за-
гиблих  та одного учасни-
ка АТО - інваліда придба-
но квартири за кошти об-
ласного бюджету. Загальна 

сума одноразової грошової допомоги членам сімей 
загиблих військовослужбовців склала 26,6 млн грн. 
На сьогоднішній день 1 137 учасників АТО вже офор-
мили право власності на земельні ділянки. Ще 2 634 
особам надано дозволи на розробку землевпорядної 
документації. 385 дітей учасників АТО відправили на 
оздоровлення та відпочинок, в тому числі 202 дітей – 
в країни Європи.
На розвиток краю – 
127, 6 мільйонів

За словами Степана Барни, у 2015 році Терно-
пільщина отримала 127,6 млн грн на соціально-
економічний розвиток та реалізацію інвестпроек-
тів та програм. «95 млн грн - Держфонд регіонально-
го розвитку, 5 млн грн – державні капітальні видатки, 
27,6 млн грн – субвенція з Держбюджету. Як результат, 
на 45 об’єктах проведено реконструкцію та ремонт.  
Серед них: Тернопільський обласний перинатальний 
центр «Мати і дитина», капремонт 4 паливних у на-
вчальних закладах Шумського району, реконструкція 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 у м. Зборів, 
продовжено будівництво Державного архіву області», 
- розповів голова ОДА.

У 2015 році  в економіку області вкладено по-
над 3,5 млрд гривень капітальних інвестицій. Це - на 
15,2% більше, ніж у 2014 році. 
При тому, що за період з 2013  по 
2014 роки – спостерігався спад 
на 28,3%.

- Вперше за всю історію Тер-
нопільської області ми намагає-
мось відкрити її для міжнарод-
них інвестицій, - зазначив Сте-
пан Барна. - Ми хочемо показа-
ти, що навіть в умовах війни, яка 
триває на Сході України, ми можемо зробити економі-
ку конкурентноздатною. Це вдасться, якщо ми ство-
рюватимемо всі умови для надходження інвестицій, 
покажемо міжнародним делегаціям, що область гото-
ва до реформ, що вона може змінюватися і створити 
всі умови для роботи іноземних інвесторів.

У 2015 році Тернопільщину відвідали 
30 іноземних делегацій з Австралії, Вірме-
нії, Ірану, Канади, Сербії, США та країн Єв-
росоюзу. Лише за чотири місяці 2016 року 
у нас побувало 17 офіційних делегацій. 

- Мені сподобалася розмова з послом 
Японії, - додає очільник області. - Бук-
вально напередодні було прийнято рі-
шення компанії «Сумітомо» про відкрит-
тя виробничих потужностей у Чорткові та 
2 тисяч робочих місць. Він розповів, що за-
питував представиків компанії, чи вини-
кали проблеми, вони відповіли, що впер-
ше за всю діяльність посольства Японії в 
Україні у них не виникло жодних проблем 
з точки зору співпраці з владою в реаліза-

ції проекту на Тернопільщині. Ми не можемо цим не 
пишатися. Саме завдяки співпраці з іноземними парт-
нерами маємо позитивні показники експорту. Лише за 
січень-лютий 2016 року Тернопільщина демонструє 
позитивне сальдо в 6%. У той час, як по Україні зни-
ження цього показника складає близько 40%. 
Розвиток переробної галузі 
та тисячі робочих місць

Тернопільщина досягла значних успіхів  у промис-
ловій та аграрній сферах. 

- Протягом року я намагався довести, що у нашій 
області може розвиватися не тільки сільське госпо-
дарство, - зазначив Степан Барна. -  Вона може бути не 
лише сировинним придатком, а й потужним перероб-
ним центром, який створюватиме нові робочі місця.

Зокрема, реалізовано проект з виробництва елек-
тричних в’язок для автомобілів “AUDI” серії В9 на базі 
ТОВ «СЕ Борднетце-Україна». В результаті створено 
понад 500 нових робочих місць та розпочато новий 
проект, який передбачає створення ще майже 2 тис. 
робочих місць. Відкрито нову лінію з пошиття одя-
гу Спільного українсько-естонського підприємства 
«Сегеш-Україна». Також відкрито філію з виробництва 
мінеральних добрив у м. Кременець ДП «Агроцентр 
ЄвроХім-Україна».

Набирає обертів інвестиційна ді-
яльність в галузі АПК. Вводяться в дію 
нові об’єкти та створюються додатко-
ві робочі місця. Загалом за минулий 
рік сільгосппідприємствами освоє-
но капітальних інвестицій на суму по-
над  468 млн грн. Забезпечено роботу 
7 спиртових  заводів, якими виробле-
но 3,2 млн декалітрів етилового спир-
ту та відновлено три заводи.

Степан Барна запевнив: зміни на Тернопіллі лише 
розпочинаються. Тож на 2016 разом зі своєю коман-
дою запланував надзвичайно багато роботи. Зокрема, 
заплановано відкриття після капремонту травмато-
логічного відділення районної лікарні у місті Борщів, 
перинатального центру «Мати і дитина» у Чорткові, 
шкільного басейну у Козові, сучасного кардіоцентру 
на базі обласної лікарні, центру надання адміністра-
тивних послуг у Шумську,  придбання 12 шкільних ав-
тобусів, ремонт у 30 школах та 2 дитсадках та багато 
іншого. На розвиток територіальних громад очікуєть-
ся фінансування 141, 5 млн. грн. та понад 300 млн. грн. 
- на соціально-економічний розвиток та реалізацію ін-
вестпроектів та програм. 

- Я переконаний,  спільними зусиллями нам вдасть-
ся все це втілити в життя, - запевнив Степан Барна. – 
Хочеться, аби жителі області повірили, що зміни є, що 
вони тривають. І це лише початок. Єдиною командою 
ми й надалі будемо реалізовувати реформи в області, 
щоб  людям було комфортно жити, і вони могли пиша-
тися своєю малою Батьківщиною.  

Юля ТОМЧИШИН.

Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Степан БАРНА: 
«Кожного дня я намагався 
щось робити, аби змінити  

область на краще»
Голова Тернопільської ОДА розповів, 

що вдалося зробити за 365 днів на посаді. 

Очільник області звітував на території 
занедбаної Теребовлянської 
військової частини. Це місце обрав не 

випадково. Вона – одна з найстаріших у краї  
і вже багато років не використовувалася за 
призначенням. Степан Барна запевнив - до 
кінця 2016-го військову частину відновлять. 
На це вже виділили 14 мільйонів гривень. 
Також  планують розпочати роботи 

з реконструкції та переобладнання 
військових частин у Чорткові, Кременці та 
Бережанах. 

- У перспективі ця реформа дасть можливість 
розмістити на території області щонайменше 
5000 військовослужбовців і створити на 
Тернопільщині штаб дивізії, - зазначив 
голова ОДА. 

Хочеться, аби жителі 
області повірили, 
що зміни є, що вони 
тривають. І це лише 
початок.

На сьогоднішній день 
1 137 учасників АТО 
вже оформили пра-
во власності на зе-
мельні ділянки. Ще 
2 634 особам надано 
дозволи на розробку 
землевпорядної 
документації. 
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Під час зустрічі із партактивом 
Львівщини Юлія Тимошенко по-
дякувала команді за отримані ви-
сокі результати на місцевих вибо-
рах минулого року, а також на ви-
борах до Ходорівської об’єднаної те-
риторіальної громади. Вона висло-
вила впевненість, що в «Батьківщи-
ні» Львівщини розпочнеться новий 
етап розвитку та процвітання.

«Ми прийняли рішення про ви-
хід з безперспективного переговор-
ного процесу щодо створення нової 
коаліції і переходимо в демократич-
ну, проєвропейську опозицію. І ми 
говоримо про те, що йдемо на до-
статньо впевнену боротьбу проти 
старої системи», – повідомила со-
ратникам політик.

На думку Юлії Тимошенко, на-
род України виборов право на неко-
румповану владу:

«Наша команда вважає, що 
шанс, який був наданий народом 
українській владі, на жаль, вкотре 
змарновано. Тому що вищі посадо-
ві особи держави – уряд, парламент 
– виявилися негідними тієї довіри, 
яку їм надали люди, адже повторю-
ється ситуація, яка була у 2005 році. 
Ситуація, коли люди переборюють 
старий режим, перемагають і при-
значають нових керівників держа-
ви, а ті зливаються зі старою систе-
мою на корумпованих засадах. І не 
країну будують, а вибудовують свої 
особисті приватні інтереси».

– Цьому сприяє кланова сис-
тема, яка під’їдає Україну остан-
ні 15 років, – додала Тимошен-
ко. – Ця система знайшла підтрим-
ку влади, адаптувалася і знову па-
разитує в Україні. А «Батьківщи-
на» – як тоді, так і тепер – бореться 
проти влади декількох сімей. Я не 
вірю, що це просто хаос, не можу 
повірити, що така ситуація стала-
ся випадково. Я не можу повірити, 
що курс гривні не навмисно зруй-
нований практично втричі. Для 
цього не було вагомих фінансово-
економічних підстав.

Цю ситуацію лідер «Батьківщи-
ни» назвала рукотворною і такою, 
що руйнує економіку держави. Тим 
часом російський бізнес і російські 
банки продовжують користуватися 
преференціями влади, попри війну 
в Україні. Тимошенко розкритику-
вала і намагання виставити на про-
даж мільйон гектарів землі, наголо-
сивши, що це відбувається всупереч 
волі народу і Конституції: «Вражен-
ня, що Україна потрібна як вільне 
поле для приватизації стратегічних 
об’єктів та землі. Народ не потрібен 
і люди не потрібні, а потрібні земля, 
надра і ключові підприємства».

– Ми будемо працювати для 
того, щоби країна мала шанс і мала 
можливість перезавантажити вла-
ду і вийти на зовсім інший шлях 
розвитку. Не той, що країні пропо-
нується сьогодні. Суспільство, яке 

Юлія Тимошенко 
не вірить уряду і коаліції: 
«Потрібне перезавантаження»

Лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила 
про перехід її політичної сили до парламентської опозиції. 
Таке рішення вона озвучила минулого тижня після 
проведення партійної конференції у Львові. Тимошенко 
підкреслила, що саме перехід до демократичної опозиції 
є єдиним правильним рішенням за умови теперішньої 
економічної та соціальної кризи у державі.

Тимошенко та нашої партії, щоб 
вони знали і розуміли - сьогодні 
наша команда робить усе можли-
ве, щоб об’єднати демократичні 
сили і зберегти Україну як держа-
ву, відновити її економіку і рівень 
життя українців. 

Юлія Тимошенко також повідо-
мила у Львові, що українська льот-
чиця, депутат від «Батьківщини» 
та член постійної делегації Верхо-
вної Ради України в Парламент-
ській Асамблеї Ради Європи Надія 
Савченко найближчим часом по-
вернеться в Україну.

«Я володію інформацією, що 
на рівні президента США та Фе-
дерального канцлера Німеччини 
було досягнуто домовленостей, 
що, коли вирок увійде в законну 
силу, Надію або обміняють і повер-
нуть в Україну, або направлять, як 
вони кажуть, відбувати покаран-
ня на рідну землю», – сказала Тим-
ошенко. За її словами, «є чималі 
шанси для звільнення Надії».

Народний депутат також вва-
жає, що не всі політики в Україні за-
цікавлені в поверненні Савченко в 
Україну, адже вона безкомпромісна 
і незабаром стане потужним фак-
тором в українській політиці.

«Я вірю в неї так, як вірить в неї 
Україна! Ми її очікуємо, і будемо бо-
ротися за те, щоб вона негайно змо-
гла  приступити до захисту України 
разом з нашою командою і разом з 
усіма людьми доброї волі», – заяви-
ла голова партії «Батьківщина».

Соломія КОРОЛЮК.

партійної організації ВО «Батьків-
щина». На ній одноголосно було об-
рано нового голову осередку. Ним 
став відомий тернополянин Ми-
хайло Цимбалюк, який з грудня 
2015 року виконував обов’язки го-
лови обласної організації партії. 
Новообраний керівник подякував 
за довіру команді «Батьківщини» 
Львівщини.

– Я людина нова в політиці, але 
звик до будь-якої справи ставити-
ся з усією відповідальністю, – ска-
зав Михайло Цимбалюк. – Тому 
першочерговим завданням на цій 
посаді бачу повернення на Львів-
щині довіри до нашої політичної 
сили шляхом конкретних справ, 
донесення до людей позиції Юлії 

набагато мудріше за політиків і чес-
ніше за політиків, уже дало оцінку 
цій владі», – резюмувала лідер пар-
тії.

ВО «Батьківщина» пропонує 
уряду та парламенту свої п’ять 
ключових вимог: мораторій на про-
даж землі, підтримка малого і се-
реднього бізнесу, скасування опо-
даткування пенсій та індексація 
зарплат, зниження тарифів, деолі-
гархізація уряду. Навіть перебуваю-
чи в опозиції, партія готова й надалі 
підтримувати і голосувати за ті за-
конопроекти, які будуть спрямова-
ні на вихід України з кризи.

Перебуваючи на Львівщині, 
Юлія Тимошенко також відвіда-
ла виборчу конференцію обласної 

15 квітня у Тернополі відкриється виставка 
генія сучасності Івана Марчука

Відкриття виставки «Генотип 
вольності» генія сучасності 
Івана Марчука відбудеться 

15 квітня о 15 год. в Арт-галереї на 
вул. Сагайдачного. Організатори 
виставки: Тернопільська міська рада 
та обласна організація Національної 
спілки художників України.

Іван Марчук - народний художник Украї-
ни, лауреат Національної премії України іме-
ні Т.Шевченка, почесний громадянин Киє-
ва та Тернополя, член Золотої гільдії Рим-
ської академії сучасного мистецтва. У дороб-
ку майстра близько 5000 картин, він провів 
понад 150 монографічний та 50 колективних 
виставок в Україні та за кордоном. Художник 
систематизував свої роботи в 11 творчих ци-
клів.

У 2007 році Іван Марчук потрапив до 
рейтингу 100 найвизначніших геніїв су-
часності, який уклала британська газета 
«TheDailyTelegraph».



№15 (147)/ 13 квітня - 19 квітня 2016 р.4 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Рік роботиnday.te.ua

365 днів Степана Барни.
Відбудова 
Тернопільщини

Обороноздатність

Зовнішньоекономічні відносини

11 млн грн спрямовано на реалізацію мікропро-
ектів громад у рамках проекту ЄС/ПРОООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду». Резуль-
тат цього:

• в 21 школі впроваджено енергозберігаючі захо-
ди, відремонтовано водогін.

• створено 4 сільськогосподарських кооперативи.

Уперше на 
фінансування 
програм з фонду 

регіонального розвитку 
та фонду капітальних 
видатків Тернопільщина 
отримала понад 140 млн 
грн. За ці кошти в області 
реалізовано 39 проектів. 

Згідно з меморан-
думом про розши-
рення співпраці з 
ДК «Укроборонп-
ром», 5 підпри-
ємств області бу-
дуть випускати 11 
видів продукції 
для потреб укра-
їнської армії.

Загалом звели 4 захисних об’єкти 
та сімнадцять з половиною кіло-
метрів оборонної стіни. Роботи 
велися  у Попасній і Золотому Лу-
ганської області.

У Тернополі від-
новили військову 
частину.
Зокрема, тепер у 
місті дислокуєть-
ся 44-а окрема ар-
тилерійська бри-
гада.

З Тернопільщини систематично надходить 
гуманітарна допомога в зону АТО.

У 2015 році Тернопільщину відвідали 30 
іноземних делегацій з Австралії, Вірменії, 
Ірану, Канади, Сербії, США та країн 

Євросоюзу. Лише за чотири місяці 2016 року у 
нас побувало 17 офіційних делегацій.

Завершено реконструкцію дошкільного навчального закладу в с. Ігровиця 
Тернопільського району.

Завершено 
будівництво 
школи у 
Соколові 
Теребовлян-
ського 
району.

Завершено добудову спортзалу, класу-майстерні та бібліотеки у  Бедриківській 
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Заліщицького району.

Тернопільщина 
однією з перших 
збудувала фортифі-

каційні споруди на сході.



Медицина
• Завершено реконструкцію «Тернопільського об-
ласного клінічного перинатального центру «Мати і 
дитина».

• Крім того, розпочали роботу три сателітні відді-
лення гемодіалізу (Заліщицький,Кременецький, Бу-
чацький р-ни). 
• Відкрито новий пункт постійного базування бри-
гад КЗТОР «Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» (с. Озерна, Зборівського райо-
ну).
• Відкрито два приймально-діагностичних відді-
лення (Монастирський, Підволочиський р-ни). 
• Після капремонту відкрито фельдшерсько-
акушерський пункт (с.Тарасівка, Збаразький район).
• Почав функціонувати Збаразький центр первин-
ної медико-санітарної допомоги  та  три амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини (Бережан-
ська, Збаразька, Вишнівецька, які входять до складу 
центрів ПМСД).
• Проведено ремонт 21 амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини та 52 фельдшерсько-
акушерських пунктів.
• Відкрито оновлене приміщення Гусятинського 
«Центру первинної медико-санітарної допомоги».
• Переведено на альтернативне опалення 5 
лікувально-профілактичних закладів області.
• Після капітального ремонту відкрито дитяче від-
ділення Центральної лікарні Бережанського р-ну. 
• Оновлено відділення інтенсивної терапії новона-
роджених (обласна дитяча лікарня).
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Що зроблено?

Тепер мешканці міст та сіл 
самі будуть розпоряджатися 
отриманим фінансуванням. 
Зокрема,  цьогоріч держава 
виділила на підтримку усіх громад 1 млрд грн. 
Тернопільщина з цієї суми отримає понад 
141,5 млн грн. 

Реформа 
децентралізації

Промисловість

Гуманітарна галузь

Створено 26 
територіальних 
громад в 

Тернопільській 
області. 

Спільне українсько-естонське під-
приємство «Сегеш-Україна» - від-
крито нову лінію з пошиття одягу.

Відновлено 
роботу 
спиртових 

заводів області.

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» - реалізовано проект з ви-
робництва електричних в’язок для автомобілів AUDI се-
рії В9. У результаті створено понад 500 нових робочих 
місць (загалом підприємство забезпечує роботою майже 
4 тис мешканців області). Розпочато новий проект, який 
передбачає створення ще майже 2 тис. робочих місць.

Реконструйовано покрів-
лю з надбудовою горищно-
го даху корпусів комуналь-
ної установи Тернопіль-
ської обласної ради «Пе-
триківський обласний ге-
ріатричний пансіонат».Культура

В області щорічно проводяться традиційні  
фестивалі.

Молодь 
Влітку  2015 року було оздоровлено 385 ді-
тей учасників  АТО, в тому числі 202 - закор-
доном. 

Тернопільщина – лідер з надання земельних ділянок учас-
никам АТО. Крім того, соціальними послугами у нашій об-
ласті охоплено 1507 сімей та окремих осіб згаданої катего-
рії. Також соціальний супровід надається 36 сім’ям, в яких 
виховують 72-х дітей.

Соціальний сектор

Освіта
• 30,9 млн грн. було освоєно для 
здійснення робіт з реконструкції та 
ремонту освітніх закладів області.
• Відновлено роботу 14 дитсадків, в 
т.ч. два в м.Тернопіль, введено в дію 
нове шкільне приміщення (с. Соко-
лів, Теребовлянський р-н).
• У 2015-2016 рр. більше 7,5 тис. 
учнів мають доступ до освіти, за-
вдяки організації їх довезення до 
місця навчання.
•  Під час вступної кампанії  2015 
року до вищих навчальних за-
кладів області було зараховано 
30 учасників та 83 дітей учасни-
ків АТО.
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Михайло АПОСТОЛ:
«Іншого законного шляху,

 ніж працювати і заробляти, 
ще ніхто не придумав»Сьогоднішня відверта розмова з Михай-

лом Апостолом – про проблеми, які хви-
люють наших краян. До речі, в одній з по-
передніх публікацій у тижневику, саме 
пан Михайло висловив готовність відпо-
вісти на запитання читачів «Нашого ДНЯ».
Відтак,  радник міністра МВС, політичний 
і громадський діяч та наш земляк комен-
тує перші листи тернополян, які надій-
шли  на адресу редакції.

- Чи згодні ви з тим, що гро-
мадам треба краще знати, що 
необхідно для того, аби ство-
рити максимально сприятли-
ві умови і для життя людей, 
і для розвитку бізнесу? Як, не 
озираючись ні на район, ні на об-
ласть, зростити громади са-
модостатніми? Та на яку під-
тримку й від кого у цьому про-
цесі слід розраховувати кож-
ній наступній новоствореній 
об’єднаній громаді у майбут-
ньому? – запитує пана Михайла 
читач на сайті «Нашого ДНЯ».

- Сама ідея об’єднання гро-
мад, звичайно, добра. Адже у нас 
є села, в яких постійно прожива-
ють лише 40-60 пенсіонерів. Де-
сяток років тут не було весіль, не 
народжувалися діти. У той же час, 
у селі є сільрада з повним шта-
том працівників, клуб, бібліотека, 
школа, у якій навчаються п’ятеро 
учнів… Усі кошти, що надходили в 
село, йшли на зарплату цим пра-
цівникам. Я вже не кажу, яка доля 
судилася таким селам у майбут-
ньому. Тож, вважаю, зараз задія-
ли лише пілотні проекти з укруп-
нення територіальних громад, а 
час покаже, яким буде кінцевий 
результат.

На яку підтримку слід розра-
ховувати? Ми звикли, що нам 
завжди хтось має чимось допо-
магати, а думати і виходити із 
ситуації  самотужки не вміємо 
чи не хочемо. Скажу про реаль-
ність. Відповідь на ваше запи-
тання дав Тарас Шевченко ще 
150 років тому: «…Мов негодо-
вана дитина. Лихої, тяжкої го-
дини, мабуть, ти ждеш? Добра 
не жди, не жди сподіваної волі 
- вона заснула...»

Щодо розвитку, то кожна гро-
мада буде вирішувати, виходя-
чи зі своїх можливостей, який на-
прям обрати, щоб заробляти гро-
ші та виживати: кооперація, са-
дівництво, овочівництво, пере-
робка продукції, надання різних 
послуг… Іншого законного шля-

ху, ніж працювати і заробляти, ще 
ніхто не придумав.

- Пане Михайле, поясніть, 
будь ласка, моїм односельцям, 
чому не варто продавати свої 
землі, адже дехто з них, поба-
чивши пачку грошей, забуває і 
про своє хліборобське коріння, і 
про те, що завтра може зали-
шитися ні з чим, - просить Ми-
кола Ленько зі Збаражчини. 

- На це питання я вже відпові-
дав неодноразово. Наведу лише 
кілька фактів, і ви все зрозумієте. 
Наше старше покоління пам’ятає 
часи, коли кусень хліба варту-
вав набагато дорожче, ніж така ж 
маса золота чи інших дорогоцін-
них металів, тому що цим окрай-
цем люди рятували і власне, і 
життя дітей від голодної смерті. 
Якщо у вас є земля, то це - найцін-
ніше, що може бути, тому що ні 
ви, ні майбутні покоління ніколи 
не помруть з голоду і завжди змо-
жуть обміняти хліб на дорогоцін-
ні брязкальця.

- В Україні знову заговори-
ли про можливе перезаванта-
ження Верховної Ради. У мину-
лому скликанні парламенту Ви 
вже працювали народним де-
путатом. Чи будете балоту-
ватися цього разу, якщо ого-
лосять позачергові вибори, а, 
якщо ні, то кого б хотіли бачи-
ти у новому законодавчому ор-
гані влади? - цікавиться Ольга 
Сачко з Бучача.

- Дочасні вибори - найгірший 
варіант із всіх можливих, тому що 
реального покращення не буде, а 
до державного корита, яке назива-
ється влада, прийдуть нові-старі, 
які не вміють, не хочуть і не бу-
дуть працювати для народу Укра-
їни. Це щось схоже на колоду з мі-
ченими, засмальцьованими, про-
тертими картами. Як би цю коло-
ду не перетасовували, а тузи і джо-
кери мічені, тож їх видно здалека. 
У той же час, колодою абсолют-
но нових карт ніхто не допустить 
грати. Країну змінять на краще 

молоді, високоосвічені, комуні-
кабельні люди зі знанням бага-
тьох іноземних мов, навчанням 
і практикою у Європі чи Амери-
ці, яких називають НОВА ГЕНЕ-
РАЦІЯ. Але це буде ще не скоро. 
Щодо мене, то я готовий допома-
гати цим молодим людям, і, якщо 
забажають, ділитися з ними влас-
ним життєвим та політичним до-
свідом. Я не бажаю знову йти в це 
болото, з якого не видно просвіт-
ку. На все Божа воля. Якщо не буду 
потрібним на державній роботі, то 
повернуся до наукової діяльнос-
ті і благодійності у значно шир-
ших масштабах. Але, разом з тим, 
я - людина команди. Команди тих 
людей, з якими пройшов непро-
сті часи свого життя. Команди од-
нодумців, які не зрадять, не зали-
шать у біді...

- По телевізору тільки й 
того, що говорять про бурш-
тинову мафію. Невже у право-
охоронних органів замало сил, 
щоб раз і назавжди припинити 
це варварське руйнування еко-
логії?  До речі, щось подібне вже 
десятиліттями відбувається 
в нашій області на берегах Дні-
стра, звідки незаконно виво-
зять сотні тонн щебеню, - по-
відомляє Петро Похиляк з Монас-
тирищини.

- Сил вистачає, а повноважень 
бракує. Чи ви вважаєте, що право-
охоронні органи мають накину-
тися на мирних копачів, які в бо-
лоті по пояс миють цей камінь, і 
застосовувати силу? Передусім, 
копачі це роблять не з доброго 
життя, а зупинити цей процес во-
льовим рішенням назавжди, я не 
бачу можливості. Надіюся, що у 
найближчому майбутньому цей 
процес вдасться перевести у за-
конне русло і основним покуп-
цем бурштину стане держава. Хо-
тілось би, щоб люди працювали 
і на державу, і на себе, а держава 
займалася вирішенням екологіч-
них питань, рекультивації місце-
вості, насадженням дерев, забез-
печенням роботою, збором по-
датків для  наповнення місцевих 
бюджетів.

- Як, за вашими словами, 
можна «висушити корупцій-
не болото», якщо навіть НАБУ 
не має права розслідувати сум-
нівні вчинки вищих посадових 
осіб держави, зокрема – прези-
дента?, - запитує Василь Любчак 
з Гусятина.

- Про це я уже багато розпові-
дав у різних публікаціях, тож ко-
ротко повторюся. Законодавчим 
шляхом слід ліквідувати усі пе-
редумови виникнення та існу-

вання цього корупційного бо-
лота, а також значно посилити 
відповідальність за корупцій-
ні діяння усіх, незалежно від 
статусу, політичної і релігій-
ної приналежності чи кількості 
грошей на рахунках і т.д. Якщо 
перед законом будуть усі рівні, то 
й надія на краще у держави буде.

- Прочитав, що більше 75 
відсотків українців нині дові-
ряють новій патрульній полі-
ції, чого не можна сказати про 
тих правоохоронців, які ще вчо-
ра називалися міліціонерами. 
Тож, коли чекати нового ета-
пу реформи МВС,, щоб в органи, 
а особливо – місцеві, прийшли 
служити нові слідчі, дільничні 
і т.д.? – цікавиться Віктор Бойко 
з Теребовлі.

- Реформа МВС не зупиняла-
ся, а триває постійно. Цей процес 
складний і довготривалий. У Гру-
зії він проходив близько десяти 
років. Якщо ви знаєте, де набра-
ти нових, юридично грамотних 
слідчих, криміналістів, дільнич-
них, експертів, оперативників, то 
реформування відбудеться дуже 
швидко. Наразі ж молодь вчить-
ся, готується, проходить атеста-
цію... Повірте, у цьому питанні все 
буде добре.

Олег ГРУШКОВИК.

- Цікаво, як нині почуваються ті, хто отриму-
вав команду і практично рік займався критикан-
ством Уряду, не пропонуючи нічого взамін, не пе-
рестаючи бігати і милуватися собою з екранів те-
левізорів. 

 Наступний уряд приречений продовжувати 
реформи і робити це ще більш радикально, засто-
совуючи непопулярні заходи. Іншого шляху не-
має. Адже результат від непопулярних рішень на-
ступає не сьогодні, а у майбутньому. Через це про-
йшли всі економічно розвинені країни світу.

Якщо всі гілки влади не будуть працювати в 
одній упряжці, Україна дійсно може опинитися у 
ситуації, з якої немає виходу.

Пропоную першочергові кроки, які пови-
нна зробити влада впродовж наступних міся-
ців:

- довести до логічного завершення дерегу-
ляцію, як основну із складових корупційної сис-
теми;

- прийняти закон про захист інвестора;
- приватизувати або надати на відкритих 

прозорих конкурсах під інвестиційні проекти 
всі збиткові (крім стратегічних) державні 
підприємства, які є годівницею для чиновників 

усіх рівнів;
- навести лад із землею (інвентариза-

ція. кадастрові номери, грошово-нормативна 
оцінка, бонітування)  і, зокрема -  із землею 
державної власності, а це близько 10 млн. га 
(приблизно - територія Болгарії), яку вико-
ристовує для особистого збагачення невелика 
кількість українських та іноземних латифун-
дистів;

- запровадити електронний документоо-
біг у всіх сферах життя (забрати у чиновни-
ків можливість вирішувати долю як бізнесу, 
так і всіх соціальних питань);

- розділити політику і бізнес;
- повне реформування всіх правоохоронних 

органів;
- реформування всієї судової системи;
- спрощення і прозорість податкової систе-

ми, що дасть можливість скоротити армію 
контролюючих і перевіряючих структур;

- розвиток малого і середнього бізнесу - як 
основного наповнювача бюджету, вирішення 
питання зайнятості населення.

Що для цього потрібно? Тільки політична 
воля, а розпочинати треба кожному із себе.

Коли ця публікація готувалася до друку, українців стривожила новина про відставку 
Арсенія Яценюка з посади Прем’єр-міністра. «Наш ДЕНЬ» попросив політика 

прокоментувати цю, без перебільшення, чи не найважливішу на сьогодні подію
у житті країни. Ось що відповів Михайло Апостол:
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ОБ’ЄКТИ БЛАГОУСТРОЮ
Тривають роботи з капітального ре-
монту:
1. пішохідної доріжки від житлового бу-
динку №23 за адресою вул.15 Квітня - до 
торгового центру «Молодіжний»
2. пішохідної доріжки від вул. Київська - до 
вул. Б.Лепкого
3. скверу вул. Валова - вул. Руська,19
РЕМОНТ ТРОТУАРІВ
Розпочато роботи на:
1. вул. 15 Квітня (від вул. Купчинського - до 
проїзду між будинками № 4,6-в)
Укладено договір на ремонт:
1. вул. Хмельницького

ПРИБУДИНКОВІ ТЕРИТОРІЇ
Тривають роботи на:
1. вул. Лепкого, 14
2. вул. Миру, 11
3. вул. Миру, 12
4. вул. Новий Світ, 91
5. пр. Злуки, 33
6. вул. Симоненка, 16
7. вул. Симоненка, 18
8. вул. Л. Курбаса, 2
9. вул. Київська, 16
10. вул. Слівенська, 11
11. бул. Куліша, 4
12. вул. Чалдаєва, 2
МІЖКВАРТАЛЬНІ ПРОЇЗДИ

Розпочато роботи на:
1. вул. Вербицького - вул. Коновальця
2. вул. Старий Ринок, 1,3,5
3. вул. 15 Квітня – бул. Куліша
4. вул. В.Великого, 4 – Д. Вишневецького
ШЛЯХОВО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Виконані роботи:
1. вул. Надзбручанська
2. вул. Пушкіна (від будинку №2) - до вул. 
Лепкого
РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ
Розпочато роботи на:
1. вул. Генерала Тарнавського, 16
2. вул. Гжицьких, 1
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВІ МЕРЕЖІ

Розпочато роботи з ремонту мереж:
1. вул. 15 Квітня, 7
2. вул. Протасевича, 4
Виконані роботи:
1. вул. Качали, 1
2. вул. Протасевича, 4
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ
Виконані роботи:
1. у сквері Кобзаря
2. на вул. Фестивальна
3. у пров. Микулинецький
4. на вул. Молодіжна
Розпочато роботи:
1. на вул. Гірняка
2. вул. У. Самчука

Звіт міського голови Сергія Надала про виконані ремонтні роботи
Плановий капітальний ремонт Тернополя

Із настанням сприятливих погодних умов у Тер-
нополі активно розпочали капітальні ремонти 
об’єктів благоустрою, житлово-комунального гос-
подарства та транспортної інфраструктури. Усі ро-
боти здійснюють згідно із затвердженим планом 
капітального ремонту міста, який був прописаний 
у передвиборчій програмі міського голови Тернопо-
ля Сергія Надала.

Для прикладу, роботи на деяких об’єктах  прибу-
динкової території на вул. Надзбручанській чи до-
роги на вул. Пушкіна, уже завершено.

У понеділок міський голова Сергій Надал осо-
бисто проконтролював проведення капітального 
ремонту скверу на вул. Валова-Руська, 19. Мер роз-
повів, що реконструкція скверу триватиме місяць.

«Сквер розташований в історичній частині міс-
та, тому ми докладаємо зусиль, щоб він став улю-
бленим місцем відпочинку мешканців прилеглих 

будинків та усіх тернополян, - зазначив очільник 
Тернополя. - До Великодня підрядники виконають 
основні будівельні роботи, зокрема, облаштують 
підпірну стінку, а після свят ремонт триватиме. Тут 
заплановано оновити вуличне освітлення, обгоро-
дити сквер, встелити нову бруківку та облаштува-
ти дитячий майданчик».

Як зазначає міський голова Сергій Надал, цього 
року міська рада виділила більше 37 мільйонів гри-
вень на капітальний ремонт доріг, майже 40 - на ре-
монт житлового фонду, 6 - на ремонт тротуарів та 
понад 20 - на ремонт скверів, Набережної ставу та 
парків.

Нагадаємо, що цього року у Тернополі заплано-
вано відремонтувати чимало великих об’єктів бла-
гоустрою: Набережну ставу (у бік пляжу «Циган-
ка»), бульвари Петлюри та Просвіти, тротуарні до-
ріжки у парках «Топільче» та ін.

Робоча нарада за участю мера міста Сергія Надала 
під час реконструкції скверу на вул. Валовій

Прес-служба мерії оприлюднила детальний звіт про теперішній стан проведення планового капітального ремонту Тернополя.

Уряд звикли сприймати, як політичний майдан-
чик, натомість треба чітко розділити повноважен-
ня щодо вирішення загальноукраїнських і місцевих про-
блем та опиратися на сильне місцеве самоврядування. 
Тоді у країні не буде політичних криз та жорсткої бо-
ротьби за посаду прем’єра. Про це розповів у комента-
рі газеті міський голова Тернополя, голова комітету 
з питань бюджетної політики Асоціації Міст України 
Сергій Надал.

Видалити «совок» з влади
Історія сучасних українських урядів — це постійний 

шлях політичних криз і внутрішньо владної боротьби. За-
ручником цієї боротьби залишається добробут громадян. У 
країні, де погано працює закон, будь-який сигнал про полі-
тичну нестабільність блокує все господарське життя. Бізнес 
зупиняється в очікуванні зміни правил. Чиновники більш 
поблажливо ставляться до виконання своїх обов’язків, бо 
не знають перед ким будуть нести відповідальність. Голо-
вна причина такої ситуації — принцип діяльності влади.

У нас досі залишаються рудименти радянської центра-
лізації, де головним був не народ, а твій безпосередній на-
чальник. Натомість, головним “начальником” для влади 
має бути саме народ. 
 «Головним “начальником” для влади 
має бути народ»

Місцева влада здатна працювати ефективно. Особливо 
це проявилося наприкінці 2013 року, коли саме на плечах 
місцевого самоврядування встояла Україна, коли з вулиць 
зникла міліція, центральні адміністративні органи були не-
дієвими. Можливо на хаос і повний розвал України й очіку-
вали наші вороги. Але країну врятувала здатність україн-
ців до самоорганізації і самоврядності. Вулиці патрулюва-
ли громадяни. Працювали лікарні і пожежні. Координацію 
здійснювали міські і селищні ради. Це і був прояв сили са-
моврядності на місцевому рівні. 

Нова стратегія України
Нещодавно у Тернополі побував Представник ЄС в Укра-

їні Ян Томбінський. Серед іншого він говорив про пробле-

му відсутності стратегії в Україні, що гальмує навіть таке 
просте питання, як реалізація допомоги ЄС. За його слова-
ми, Європа готова виділяти кошти, проте не на проїдання, а 
на створення в Україні експертів, здатних вирішувати кон-
кретні господарські проблеми. Варто відзначити, що на міс-
цевому рівні такі проекти працюють. Зокрема, у Тернополі 
реалізовуються проекти у сфері культури, розвитку дитя-
чих дошкільних заходів, програми енергоефективності. Ба-
гато з них профінансовані саме Європою. 

Що ж потрібно, щоб так само ефективно запрацював 
уряд і центральна влада? Нам потрібно повернутися до на-
ших управлінських традицій, до оновленого Магдебурзько-
го права. Я досить часто наводжу приклад середньовічної 
Європи... Вона захлиналася від міжусобних воїн, епідемій... 
І врятувало її введення Магдебурзького права. Воно дало 
можливість містам розвиватися. Думаю, сьогодні в Україні 
потрібні ті ж самі умови. Дайте спокій містам і селам, вони 
почнуть розвиватися та піднімуть країну. 
«Дайте спокій містам і селам, вони по-
чнуть розвиватися та піднімуть країну»

Діяльність центральної влади  і місцевого самовряду-
вання — це паралельні процеси, які мають взаємодоповню-
вати один одного. Як на мене, так і повинно бути. Якщо ми 
хочемо відділити центральну владу від місцевого самовря-
дування, то взаємодія має бути хіба в рамках проведення 
певних консультацій, дорадчих зв’язків між центром і регі-
онами. Нічого більше. 

Має діяти принцип, що проблема, яку можна вирішити 
на місцях, — повинна вирішуватися на місцях. Сильне міс-
цеве самоврядування з достатніми фінансовими можли-
востями - це вирішення таких проблем, як оновлення сис-
теми житлово-комунального господарства, підтримка у на-
лежному стані транспортної інфраструктури, забезпечення 
усім необхідним дитячих садків, шкіл. 

Центральна влада повинна займатися вирішенням гло-
бальних проблем, встановленням загальних правил для ве-
дення підприємницької діяльності, питаннями обороноз-
датності, загальної стратегії економічної політики. 

В цьому процесі формування правильної господарської 
політики в інтересах людей, потрібно у першу чергу звер-

татися знову ж таки до місцевого самоврядування за зво-
ротнім зв’язком. Бо лише місцева влада найкраще знає про-
блеми, які турбують людей. До неї люди найчастіше звер-
таються. 
Конституція Пилипа Орлика – як при-
клад ефективної децентралізації

Це добре розуміли наші предки. У Конституції Пили-
па Орлика, річницю створення якої відзначаємо 16 квіт-
ня, описується система влади, що опиралася на міцне міс-
цеве самоврядування. Раду обирали з представників місце-
вих громад. Полковників (керівники відповідних областей) 
призначали за погодженням з місцевою громадою. Навіть 
представників головного у регіонах обирали місцевою гро-
мадою і були підзвітні їй. Завдання ж Гетьмана полягало пе-
реважно у обороні українських земель. Конституція Пили-
па Орлика теоретично окреслила приклад ефективної де-
централізації. Сьогодні настав час її реалізувати.

Чітке розмежування повноважень між центральною і 
місцевою владами, надання належних фінансових повно-
важень місцевому самоврядуванню позбавить можливос-
ті урядовців займатися соціальним популізмом. Кожен зна-
тиме, що проблеми доріг вирішують на місцях, а питання 
оборони і мови - на центральному рівні.  Прем’єр-міністр та 
народні депутати знатимуть, що їх робота полягає у форму-
ванні стратегії на багато років уперед, виходячи з потреб 
людей. А дорогами і будинками займатимуться на місцях. 
Тоді кожен виконуватиме свою роботу, Україна, нарешті, 
вийде з постійних криз.

Міський голова Тернополя
Сергій НАДАЛ.

Сергій НАДАЛ: «Уряд буде ефективним, 
коли опиратиметься на сильне 
місцеве самоврядування»

Оновлене “Магдебурзьке право” - шлях до ефективної влади в інтересах людей
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З екранів телевізорів чи-
новники щодня розповідають 
байки про те, як влада «тур-
бується» про вітчизняного ви-
робника, хизуються підвищен-
ням пенсій і зарплат на кіль-
ка гривень, а насправді – так 
погано, як зараз, українці не 
жили ніколи. Люди не живуть, 
а виживають: одні підробля-
ють на підсобних роботах, ін-
ших годує город, а ті, хто важко 
працює з ранку до ночі – отри-
мують копійки за свій труд. І 
якщо у великих містах роботу 
знайти ще можна, то на селі – 
зась. Чи не єдина можливість 
вторгувати бодай якісь живі 

гроші і не вмерти з голоду – 
тримати корову. Молоко, сир і 
сметана – продукти без пере-
більшення стратегічні, а зна-
чить, мають захищатися і під-
тримуватися державою. 

Що ми маємо натомість? 
Замість того, щоб захисти-
ти селянина, держава добиває 
його. Неконтрольовані опто-
вики знахабніли вкрай, вста-
новивши ціну за літру моло-
ка  2,5 гривні, що дешевше, ніж 
пляшка води! Скуповують за 
безцінь, знаючи, що у селян не-
має виходу, а продають втри-
дорога. При цьому, в магазині 
літра розведеного і розбавле-

ного молока коштує близько 
15 гривень. То скільки ще мо-
лочні олігархи обкрадатимуть 
селян та отримуватимуть над-
прибутки з мовчазної згоди 
влади?

Захищати селян взявся лі-
дер Радикальної партії Олег 
Ляшко. Разом з побратимами 
він вимагає від Кабінету мі-
ністрів встановити мінімаль-
ну закупівельну ціну на літру 
цього продукту не менше 5 
гривень та повернути пільго-
ве оподаткування сільського 
господарства.

«Село гине! Сьогодні вдень 
з вогнем корів у селі не зна-

йдеш, бо молоко продають де-
шевше за воду. Спробував би 
Яценюк на зарплату у півтори 
тисячі прогодувати п’ятьох ко-
рів.  Тому з командою привели 
під Кабмін стадо корів і бідних 
доярок, які о п’ятій ранку вста-
ють, щоб напоїти молоком всю 
Україну і цих проклятих дер-
жиморд», – заявив Олег Ляшко 
під стінами Кабінету міністрів.

Ляшко та його соратники 

наполягають – уряд має втру-
титися та зобов’язати опто-
виків збільшити закупівель-
ні ціни на молочну продукцію 
і притягти до відповідальнос-
ті організаторів змови проти 
молочарів. Сьогодні країна ви-
живає лише завдяки селу і не 
розуміти цього - значить бути 
ворогом України, наголошу-
ють у Радикальній партії.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

Олег ЛЯШКО: «Спробував би Яценюк  на  зарплату 
у півтори тисячі прогодувати п’ятьох  корів»

Бурьонки під Кабміном – крик відчаю селян, 
які опинилися на межі виживання 

через бездарну економічну політику влади.

На корупцію нарікають всі та всюди: з парламентської трибу-
ни, під час телевізійних ток-шоу, у сомережах, у приватних роз-
мовах… Проте, за останні дванадцять місяців лише один (!) відсо-
ток українців повідомили про корупцію. Такі дані отримала під час 
опитування організація «Transparency International». Ще 16 відсо-
тків людей зацікавлені повідомляти про ці злочини. Серед поміч-
ників у викритті корупції українці вбачають медіа. Саме журналіс-
там готові розповідати про корупцію 12 відсотків респондентів.

Причини пасивності громадян поки що не досліджували. Екс-
перти припускають: це може бути пов’язано з небажанням людей 
вирішувати власні проблеми самостійно й відсутністю знань про 
свої права. І сподіваються: коли результати діяльності продемон-
струє Національне антикорупційне бюро і запрацює Національне 
агентство з питань запобігання корупції, чисельність українців, 
які повідомлятимуть про це суспільне зло, збільшиться. 

На жаль, в українців нерідко спрацьовує ментальне: моя хата - 
скраю. І страх, що благі наміри обернуться проблемою.     

Сотні тисяч українців вирушать у світ: 
не туристами - заробітчанами  

Поки політики, чиновники й бізнесмени розкрадають держа-
ву і виводять гроші в офшори, українські заробітчани вносять ва-
гомий внесок в економіку країни, справно постачаючи її валютою. 
За останні п’ять років ті, хто трудиться за кордоном, а таких, за різ-
ними оцінками, від шести - до восьми мільйонів осіб, переказали 
в Україну офіційним шляхом - через банки та міжнародні платіж-
ні системи - майже 30 мільярдів доларів. Ще більше п’яти мільяр-
дів коштів, за даними Нацбанку, передали через посередників і пе-
ревезли «в кишенях». 

Для порівняння: в Україні доходи держбюджету-2016 заплано-
вано у розмірі близько 18 мільярдів доларів. Тобто, за п’ять років 
гастарбайтери забезпечили країну більше, ніж двома бюджетами.  

Крім того, 42 відсотки зароблених грошей українці відклада-
ють як заощадження у країнах перебування. На всяк випадок…

За даними дослідження Міжнародної організації мігрантів, че-
рез бідність і безробіття майже 310 тисяч українців мають намір 
шукати роботу за кордоном у найближчий рік. Очікується, що цьо-
горіч 1,6 відсотка від загальної кількості населення поїдуть пра-
цевлаштовуватися за кордон. 

Українські трудові мігранти вирізняються високим рівень 
освіти і професійністю: 37 відсотків заробітчан мають вищу осві-
ту, 41 відсоток - закінчили загальну середню школу або отрима-
ли спеціальну освіту. Витік робочої сили і мізків з країни надзви-
чайно високий. А відтік наукового потенціалу набув масштабів 
стихійного лиха, наголошують експерти. «Процес скорочення на-

укового потенціалу України набув масшта-
бів масового лиха, наслідки якого для сус-
пільства і національної економіки ще тіль-
ки належить осмислити», - заявив дирек-
тор державного фонду фундаментальних 
досліджень, академік НАНУ Борис Гриньов. 
За його словами, кількість молодих україн-
ських вчених, які прагнуть виїхати за кор-

дон і реалізувати себе в розвинених країнах, просто вражає. В од-
ній лише Німеччині зараз навчаються і працюють 25 тисяч осіб з 
України, які отримують грантову підтримку від цієї держави. Ще 
600 тисяч абітурієнтів прагнуть вступити у закордонні навчаль-
ні заклади або на мовні курси. Загалом, Україна забезпечує Євро-
пі більший приплив освіченої молоді, ніж інші країни колишньо-
го СРСР. 

На шиї в народу. І в печінках також… 
В Україні - багатотисячна армія чиновників. На їхнє утриман-

ня держава витрачає шалені гроші. Штат одного лише Кабміну (17 
міністерств) налічує майже сім тисяч посад. І це - без урахування 
МВС, структура якого реформується. Для виплати «голих» окладів 
цим працівникам потрібно близько 18 мільйонів гривень щоміся-
ця, повідомляє «Українська правда». А з урахуванням премій, над-
бавок та інших виплат, сума зросте вдвічі, а то й більше. 

Найдорожче платникам податків обходяться Мін’юст і Міне-
кономрозвитку. Місячний фонд зарплати для 865 працівників 
Мін’юсту складає 2,44 мільйона гривень. А для 863 працівників Мі-
некономрозвитку потрібно 2,25 мільйона. 

У Міноборони чисельність апарату 770 працівників, із яких 600 
- держслужбовці. Фонд зарплати апарату відомства - 5,5 мільйона 
гривень. 

Найдешевше - Міністерство інформаційної політики: 29 посад 
обходяться у 86503 гривні на місяць. А також Міністерство моло-
ді та спорту - 513431 гривня на 192 працівників щомісяця. Також 
в аутсайдерах: Мінкультури - 605 тисяч гривень, Мінекології - 639 
тисяч,  Міністерство освіти і науки - 852 тисячі. Це, до речі, ті відом-
ства, які у розвинених країнах світу - в пріоритеті. 

Щодо зарплат вищих посадовців, то для пересічного українця 
вони фантастичні. Приміром, у лютому платня прем’єр-міністра 
та віце-прем’єрів склала понад 20 тисяч гривень. А віце-прем’єр-
міністру - міністру культури В’ячеславу Кириленку нарахували 
22544,4 гривні. 

Зарплата голів Конституційного та Верховного Суду сягає 25-
30 тисяч гривень на місяць. Однак, це не йде у порівняння з плат-
нею очільниці Національної поліції Хатією Деканоідзе. Вона отри-
мує майже 100 тисяч гривень на місяць.  

«Якість» роботи урядовців та інших чиновників люди бачать 
на цінниках у магазинах і аптеках, курсах валюти, на розбитих до-
рогах, в обшарпаних лікарнях, у платіжках за комуналку... В усьо-
му. Однак, це не впливає на вміст гаманців посадовців у день зарп-
лати.      

Ольга ЧОРНА. 

Податкова інтернет-
конференція: акту-

альні запитання 
й відповіді 

- У серпні 2015 року фізична особа 
продала вантажно-пасажирський 
автомобіль іншій фізособі. Чи спла-
чується ПДФО під час продажу та-
кого рухомого майна?

- Так, сплачується на загаль-
них підставах. При отриманні фізич-
ною особою протягом 2015 року до-
ходу від продажу іншій фізичній осо-
бі об’єктів рухомого майна, які не вва-
жаються легковим авто, податок на 
доходи фізичних осіб сплачує фізич-
на особа - продавець самостійно до 
нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу за місцем нотаріаль-
ного посвідчення такого договору за 
ставками 5 відсотків від вартості та-
кого автомобіля та військовий збір за 
ставкою 1,5 відсотка.

- Чи можна подавати деклара-
цію про доходи в електронному ви-
гляді, оскільки особисто прийти та 
подати не можу, бо проживаю в ін-
шому місті?

- Можна. Однак, для цього потріб-
но мати електронний цифровий під-
пис та відповідне програмне забезпе-
чення.

Слід нагадати, що є три способи 
подання такої декларації: її може по-
дати особисто платник податків або 
уповноважена на це особа. Така осо-
ба повинна мати відповідне доручен-
ня. Декларацію можна надіслати й по-
штою з повідомленням про вручення 
та описом вкладення. Надсилати по-
трібно не пізніше, ніж за п’ять днів до 
закінчення граничного строку подан-
ня. Подання звітності в електронному 
вигляді, за допомогою електронного 
цифрового підпису. 

З питань, що виникають, звертай-
теся до Центру обслуговування плат-
ників.

За інформацією щодо проведен-
ня наступних тематичних інтернет-
конференцій та аналогічних захо-
дів слідкуйте на суб-сайті ТО ДФС 
у Тернопільській області, у ЗМІ та 
соціальній мережі Facebook (Тер-
нопільська ОДПІ   https://www.
f a c e b o o k . c o m / Те р н о п і л ь с ь к а -
ОДПІ-437913149745577/).

Відділ організації 
роботи Тернопільської ОДПІ.

 

Про корупцію знаю, але моя хата - скраю
Через владні скандали, бідність, ріст злочинності та 

небезпечних недуг, війну на Сході, світ на Україну починає 
дивитися, як на своєрідне європейське Сомалі. Ще недавно 

іноземці відкривали для себе нашу країну через Революцію 
Гідності. Нині ж у провідних світових медіа та з уст закордонних 
політиків звучить: Україна, корупція, офшори…                                
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Колись вона називалася Широ-
кою, збігаючи згори вниз, до завжди 
багатолюдної  Торговиці. А в 20-х ро-
ках минулого століття Широку пере-
йменували на честь одного з найста-
ріших боярських родів Шептицьких, 
з яких вийшли знані латинські та ка-
толицькі єпископи Варлаам, Атана-
сій, Єронім, Мартин…

Правда, після Другої Світової ву-
лиця на півстоліття отримала на-
зву Маяковського. Однак із здобут-
тям Україною незалежності древня 
Широка стала вулицею Митрополи-
та Андрея Шептицького. Сам він, ви-
ходець із славетного роду, повернув-
шись в лоно української церкви, став 
пристрасним захисником прав укра-
їнців. Не раз бував у Тернополі, зо-
крема, в Українській державній гім-
назії та «Міщанському братстві». 
Мріяв про спорудження в нашому 
місті нової церкви, навіть землю для 
цього встиг придбати. Нині на цьому 
місці – пам’ятник Андрею Шептиць-
кому…

Вулиця ж, названа на його честь, 
розрослася з тих пір до непізнава-
ності. Як у довжину, так і у висо-
ту. Адже в той час, коли в Тернопо-
лі можна було зустріти Митрополита Ан-
дрея, місто наше було переважно одно-
поверховим. Хоча й двоповерхівки вже 
виринали зрідка.

Тепер же… Новобудови на вулиці 
Шептицького наздоганяють одна одну, 
геть заступаючи світ низеньким старим 
будинкам. Але ті не скаржаться. Видно, 
не дуже їм, всепам’ятаючим  і багато що 
пережилим, не особливо до серця стрім-
кість нинішнього життя. Метушливого, 
зчаста засміченого як базарними, так і 
будівельними відходами, а ще – чужозем-
ними рекламними щитами, афішами, ма-
газинними вивісками.

«Де Марк», «Фрей Вінг»,  «Лес Гріф-
фе», «Вуд Вей», «Веб Гаузе», «Касаблан-
ка», «Л‘амур»…  І цей перелік можна про-
довжувати, адже, окрім самої вулиці, яку 
паплюжить ця «іноземщина», недобра 
традиція продовжується на базарі. Пишу 
ж я ці чужі для українських очей назви 
по-українськи найперше тому, що від-
чуваю: у багатьох із них є елементарні 
орфографічні помилки.

Про низьку самооцінку власників цих 
торгових та інших закладів, названих не 
по-українськи, і говорити зайве. Адже 
видно саме так вони уявляють собі на-
ближення до Європи, європеїзацію.

От цікаво: а ті, хто все оте понапи-
сував на своїх «Маркетах», кав’ярнях і 

ресторанах якоюсь іноземною мовою 
– хоч одненькою! – володіють? Не ка-
жучи вже про людей, які за цими чужо-
земними вивісками працюють… Чи їх 
алярмово, як наших поліцейських пе-
ред Євро-2012, вчили спілкуватися з 
гостями-іноземцями – хоча б на рівні 
першачків?

  І ще одне мені цікаво: якщо б полі-
глот Шептицький побачив нині вулицю 
свого імені, обвішану від початку до кін-
ця чужоземщиною, - як би зреагував? Ду-
маю, так,  як належить Великому Україн-
цю: «Що робить людей одним народом? 
Передовсім мова…»

Погодився б із Митрополитом у цьо-
му, буз сумніву, й великий меценат князь 
Острозький. Вулиця чийого імені – поруч 
із вулицею Шептицького. А на тій княжій 
вулиці, буквально в центрі міста: «Зевс», 
«Орамавадес», «Гарлінг», «Барбареско», 
«Лондон», «Карла», «Феррізо», «Біллер-
бек», «Ла Прімавера. Італія»… І так далі, 
і тому подібне…

Це що ж виходить?
Що Україна століттями втрачала сво-

їх найкращих синів і доньок, свій цвіт – 
аби нині її заполонило отаке чужоземне 
словоблуддя? І де – у до останньої краплі 
крові патріотичному Тернополі? Чи вже 
– не патріотичному? Навіть на словах, бо 
скрізь вони – чужі, чужі, чужі… За неве-
ликим винятком, звісно. Адже на вулиці 

Острозького якимсь дивом збереглася 
«Калина» і ще кілька українських назв, 
включно з «Рукавичкою».

Зрештою, на прилеглих до згаду-
ваної вулиці, є милозвучні «Солодка 
крамничка», «Кошик смачних продук-
тів», «Стара піцерія»,  «ЮліЯна», «Хліб», 
«Молоко»… Тобто, все по-людськи, як і 
має бути в Україні.

Але є й інше. Зокрема, «Два гуся» 
- ресторан, як уточнено на чималень-
кій вивісці «української і європейської 
кухні». Про якість страв мови не вести-
му – сьогодні зовсім інша тема. А саме: 
що українського або європейського є 
в назві «Два гуся»? З якої мови взяті ці 
два слова? Не з української, це точно. 
З російської? Тоді, може, хай це будуть 
«Два весьолих гуся?»

Колись я вже пробувала з’ясувати 
походження цієї недолугої московської 
назви. Мені дохідливо пояснили, мов-
ляв, то всеукраїнська мережа ресто-
ранів. Тому, окремо для Тернополя на-
зви ніхто змінювати не буде.   Оскіль-
ки, як вважає київський власник мере-
жі: «Два гуся» уже разлєтєлісь па всєй 
Украінє».

Ага, розлетілися… Знаємо ми, як 
вони літають, отакі натоптані. Це дикі 

гуси літають, а «Два гуся»… Вони ж ма-
ють такий стосунок до польоту, як тер-
нопільська «Аляска» до американського 
штату Аляска. Ой, а Путін часом не пла-
нує ще й цю «свою», хай і колишню, тери-
торію анексувати – як наш український 
Крим? Йому ж усього мало, якби міг – 
весь світ проковтнув би.

Згадавши про нашу «Аляску», не 
можу не згадати й про «БАМ». Має таку 
ж гарну справжню назву цей наш житло-
вий масив – Сонячний, а ми все «бамкає-
мо» і «бамкаємо». Цілих 30 років… Від ін-
ших змін вимагаємо, а самі з собою ради 
дати не можемо. Хоча начебто й зміню-
ємося. Принаймні, «Октября» і «Пензи» 
давно в Тернополі нема.

 Але, може статися, що й українських 
назв невдовзі не буде. Пройдіться цен-
тральною Руською – думаєте, тут виві-
ски на нашій рідній мові? Або понад ста-
вом, попри «Топільче»… 

Так от, у ці дні там  через кожні 10-20 
метрів  величезні рекламні щити «Юнай-
тед бреверіс представляє «Універсал 
Бреверіс груп». І внизу, дрібненько, адре-
са: «пр.С.Бандери 32, а».

Патріотично, правда? Пан Степан, 
якби оте знущання прочитав, попросив 
би пігулку від серця… А може, ні? Адже 
на щитах ще й україночка є у вишиван-
ці.  У тому сенсі, що не все українське зне-

важено.
Й одразу за ставом – вулиця Гетьмана 

Мазепи. Саме вона спонукала мене пере-
читати вивіски у центрі міста. Бо почина-
ється гетьманська з недавно відрестав-
рованого магазину «Теко» («Тернопіль-
ська кооперація», як я розумію).

Власне, тепер це вже «КООП». Але не 
українськими буквами, а «по-модному» 
- «СООР».  А далі, трішки вище, пішли 
«Банті», «Бургер Клаб», «Ендорфін» та 
інша мара – аж до «Ватсонса»…

- То влада має дивитися, аби україн-
ські назви не зникали! – обурено сказала 
моя приятелька. – Бо якщо ні, то скоро й 
«Тернопіль» латиною будемо писати!

Певна провина влади, звісно, у цій 
тотальній іноземщині є. Але – якої саме 
влади? Хіба голова та серце кожного з 
нас – не органи влади? Ми ж ними дума-
ємо, переживаємо, вирішуємо. А якщо ні, 
то нікудишня ця наша влада…

Міська влада винна в тотальному на-
пливі примітивної «європеїзації» ? До 
певної міри, безперечно. Бо, якщо це про-
довжуватиметься, то де гарантія, що у 
цієї влади під самісіньким носом не змі-
нять її українську назву на іноземну?

Центральна влада? Як на мене, саме 
в ній, рідній, головна причина. Почина-
ючи від англомовного Петра Олексійо-
вича. З його міжнародною корпорацією 
«Рошен». Ну й що, як її назва взята із се-
редини прізвища По-рошен-ко? Прези-
дент цю середину англізував, і з’явився 
«ROSHEN».  Один із найбільших європей-
ських виробників кондитерської продук-
ції. З фабриками, окрім п’яти областей 
України, у Литві, Угорщині, Росії… І з де-
сятками магазинів у 28 країнах світу – 
від Ізраїлю й до США. 

Але ні для кого, навіть для України, 
президентом якої його обрали саме укра-
їнці, Порошенко винятку не зробив. Тож 
усе, від назви магазинів і до обгорток шо-
коладу, - «ROSHEN».  

Ось такий яскравий приклад безмеж-
ної любові української влади до україн-
ської мови. Про народ я вже не кажу: 90 
відсотків українців про таку розкіш, як 
шоколад, за останні два роки узагалі за-
були. І тому на вивіски на кшталт «БУ-
ТІК» на якійсь обшарпаній будці наш на-
род уваги нині взагалі не звертає. А якщо 
й звертає, то хіба на «Секонд хенд»… 
Останнього у нас тепер так багато, як шо-
коладу в Петра Олексійовича...

Тетяна САВКІВ.
Від редакції. Можливо, хтось із на-

ших читачів живе на вулиці, де всі ви-
віски – державною мовою? Повідомте 
про це, будь ласка. Будемо вдячні.

Митрополите, князю, гетьмане!
У нас є вулиці, 
що носять 
ваші імена…

До бюджету - майже півмільярда гривень
Упродовж січня-березня цього року платники податків обласного центру і 

Тернопільського району сплатили до зведеного бюджету 416,2 мільйона гри-
вень податків та зборів. До держбюджету надійшло 195,3 мільйона. Місцеві ж 
бюджети поповнились на 220,9 мільйона гривень, а це майже на 73 мільйони 
більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Окрім цього, наші земляки сплатили 198 мільйонів єдиного внеску. Про це 

інформувала заступник начальника Тернопільської ОДПІ Лариса Березюк. Вона 
також нагадала, що до 1 травня триває кампанія декларування доходів грома-
дянами за 2015 рік. Консультації, тренінги, надання практичної допомоги плат-
ники можуть отримати у Центрі обслуговування Тернопільської ОДПІ, телефон 
для довідок: 43-46-10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Вул.  Князя  Острозького

Вул.  Митрополита  Шептицького
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Розпочинаючи розважання Хресної дороги 
Господа нашого Ісуса Христа, звернімося до лю-
блячого Бога в Тройці єдиного, довірмо Йому 
всі ті справи, які носимо у серці, тих людей, 
яких любимо, які потребують нашої підтримки 
у молитві і матеріально. Ідучи від стації до ста-
ції, пам’ятаймо, що з нами іде наш Спаситель, 
котрий переміг смерть і звільнив нас від пану-
вання гріха, - з такими словами  до вірних звер-
нувся парох о. Богдан Зінченко.

   Хресну ходу розпочали наймолодші жителі 
села – дітвора – наше майбутнє. Вслід за ними, 
почергово хрест несли члени Вівтарної і Марій-
ської дружини, учасники церковного хору,  мо-
лодь, парафіяни села. Кожна стація, кожна зу-

пинка, а їх було чотирнадцять – це роздуми,  
розважання, усвідомлення великої жертви лю-
бові Божого Сина за нас і заради нашого спасін-
ня. Це нагода заглянути всередину себе, вико-
рінити все лихе і посіяти в наших серцях зерно 
божественної любові і милосердя.

   Хресна дорога завершилася спільною мо-
литвою за кращу долю українського народу, 
за мир у державі, за воїнів, які воюють на Схо-
ді  України, а серед них є жителі і наших сіл, за 
поранених у шпиталях. Крім молитви, кожен 
учасник ходи вніс свою лепту на оздоровлення 
воїнів АТО.

Олеся ЗІНЧЕНКО.
с. Плотича    

«Під хрест Твій стаю,
Спасителю мій»

Слова 
великопісної 
пісні стали 
гаслом 
Хресної ходи, 
яка пройшла 
в селах 
Плотича
і Городище  
Козівського 
району.

Від щирого серця!
У цей весняний час, коли квітне-

вим розмаєм пробуджується від сну 
природа, коли сонце зігріває кожну 
рослинку, свій день народження зу-
стрічає духівник обласної організа-
ції Національної спілки журналістів 
України, парох сіл Плотича і Городище 
Козівського  району, протоієрей   

Богдан Зінченко
«Наш ДЕНЬ» щиро вітає Вас, всечесний отче, із святом! 

Дякуємо за гарну співпрацю із нашим виданням. Ваші публі-
кації, роздуми на релігійну тематику сіють у серця читачів 
любов до Божого слова, почуття милосердя до ближнього, 
вчать прощати і молитися. 

Тож прийміть найкращі побажання – міцного здоров’я, 
добра миру,  злагоди та Божого благословення. Хай молит-
ва у храмі надихає Вас на праведні справи, наповнює радістю 
серце, додає сили, енергії для гарних і корисних справ. 

  Будьте щасливі Ви і Ваша родина. Хай Господня благо-
дать осяває  усі Ваші хороші задуми, здійснюються  мрії  та 
успішною буде щоденна праця на Славу Божу.

Нехай джерельце святої води
Освячує душу сьогодні, завжди,
І слово Господнє у ньому живе,
І мудрістю літ у долю пливе. 
А Ваші молитви за кожного з нас
Хай Вашої долі продовжують час.
Ви – храму Господнього вірне дитя,
Тож бажаєм здоров’я на многі літа!

З повагою і вдячністю - 
колектив «Нашого ДНЯ».

Хресна дорога пройде 
центральними вулиця Тернополя 

Щорічна великопісна молитва, на яку збираються ти-
сячі тернополян відбудеться у неділю, 17 квітня. Поча-
ток - о 16 год. 

 Розпочнеться Хресна дорога від Архикатедрального со-
бору на вул. Сагайдачного і далі пройде за маршрутом: вул. 
Йосипа Сліпого - вул. Руська - Театральний майдан - вул. Гру-
шевського - вул. Листопадова. 

Під час Хресної ходи віряни будуть молитися, просити 
прощення за гріхи та роздумувати над сенсом  Христових 
терпінь. Військові, волонтери, родичі загиблих в АТО, пред-
ставники влади, журналісти почергово нестимуть хрест ву-
лицями міста.  

Цьогорічна хода буде присвячена молитві за мир і спокій 
в країні. 
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Голландська тупість: «Times» 
про подарунок Кремлю

Кремль, за результатами референ-
думу в Нідерландах, отримав несподі-
ваний бонус, пише у редакційній стат-
ті під заголовком «Голландська ту-
пість» газета «Times». «Відкинувши уго-
ду ЄС з Україною, виборці в Нідерландах 
зробили несподіваний подарунок Крем-
лю… Підсумки референдуму стали не-
заслуженою пропагандистською пере-
могою Путіна. Мало хто з тих, що прого-
лосували, прочитав 2135-сторінковий 
текст угоди про асоціацію Євросоюзу 
та України, - йдеться у статті. - Голланд-
ці голосували, піддавшись емоціям, по-
боюючись того, як страхали євроскепти-
ки, що Європу наводнять мільйони укра-
їнських мігрантів. Страхи виборців були 
безпричинними, оскільки в проекті дого-
вору йшлося лише про початок формаль-
них відносин між Києвом та Брюсселем, 
і жодним чином не йшлося про швид-
ке членство України в Євросоюзі. Загро-
зу східним кордонам несуть не потоки мі-
грантів, а російські танки. Якщо Україні 
не запропонують хоча б якесь зближення 
з Європою, туди увійде президент Путін». 
Усім країнам ЄС, а не тільки Нідерландам, 
давно пора прокинутися і усвідомити не-
безпеку нинішньої ситуації, в якій Украї-
на  залишається у підвішеному стані, - ре-
зюмує «Times».
Один із брюссельських терорис-
тів працював у Європарламенті

Один із терористів-смертників «Іс-
ламської держави», внаслідок атак 
яких у Брюсселі 22 березня загинуло 32 
людини, працював прибиральником у 
Європарламенті шість років тому. Про 
це повідомив офіційний представник ЄП 
Жауме Дач Гійо, інформує «Reuters». Єв-
рочиновник розповів, що ним був 25-річ-
ний бельгієць Наджим Лашрауї, який, за 
даними прокуратури, підірвав себе в ае-
ропорту Брюсселя і  підозрюється у виго-
товленні поясів смертників для нападів у 
листопаді минулого року в Парижі, у ре-
зультаті яких загинуло 130 осіб.

Путін готується до перевороту
Президент РФ Володимир Путін ство-

рив Нацгвардію як свою особисту ар-
мію, йдеться у звіті приватної американ-
ської аналітично-розвідувальної компа-
нії «Stratfor», повідомляє «Апостроф». На 
думку фахівців зі США, глава Кремля бо-
їться можливого державного переворо-
ту, спроба якого вже була щодо його по-
передника Бориса Єльцина, і хоче убез-
печити себе від можливої нелояльності з 
боку ФСБ, МВС і навіть збройних сил РФ. 
У «Stratfor» вважають, що заява про ство-
рення Нацгвардії у Росії саме зараз, коли 
країна перебуває у складному економіч-
ному становищі, а у вересні мають відбу-
тися вибори в парламент, свідчить про 
занепокоєння Кремля можливими масо-
вими заворушеннями. Путін заявив про 
намір створити Нацгвардію на базі вну-
трішніх військ російського МВС, якій до-
зволять стріляти без попередження.

На ринку праці у Польщі 
нестача працівників

У першому кварталі цього року 
польські працедавці шукали на 18 від-
сотків більше працівників, ніж у 2015-
у. За оцінками експертів, зараз дуже до-
брий час для польського ринку пра-
ці, пише «polradio.pl». «Найбільше ого-
лошень про вакансії опублікували фір-
ми з секторів торгівлі, банківської сфе-
ри, фінансів та страхування, важкої про-
мисловості. Помітне динамічне зростан-
ня попиту на працівників у галузі будів-
ництва і промисловості. У результаті, по-

трібно більше інженерів. Це дуже гарні 
показники, оскільки розвиток промис-
ловості та галузей нових технологій свід-
чить про позитивну ситуацію в економі-
ці», - йдеться у повідомленні.

Росія має мережу таємних 
загонів бойовиків у всій Європі 

Путін має мережу елітних спецпі-
дрозділів, які формують з місцевих 
мешканців, практично у кожній кра-
їні Європи. Про це у книзі «Таємна ві-
йна Путіна» пише німецький журналіст, 
який спеціалізується на Росії, Борис Райт-
шустер, повідомляє «Bild». У книзі, зо-
крема йдеться про елітні бойові спецпі-
дрозділи Кремля, розташовані на Захо-
ді, які в будь-який момент готові викону-
вати розпорядження Москви. Ці підрозді-
ли формують на базі шкіл бойових мис-
тецтв. Там викладають російське бойове 
мистецтво «Система», яке застосовує ро-
сійський спецназ. Керують школами спів-
робітники ГРУ і ВДВ. Райтшустер ствер-
джує, що Путін створив підпільні угрупо-
вання бійців як у Німеччині, так і в інших 
країнах Європи. Ці бойові групи - його 
головна опора у таємній війні проти За-
ходу. Торік західні спецслужби поімен-
но ідентифікували в Німеччині близько 
300 чоловіків, які є членами «Системи». 
Школи проводять навчання у швейцар-
ських Альпах і Чехії, підтримують зв’язки 
з об’єднаннями «казаків» і «Нічними вов-
ками». 

У Таїланді будуть 
карати п’яних водіїв 

виправними роботами в морзі
Влада Таїланду планує направля-

ти водіїв, яких упіймали п’яними за 
кермом, на роботу в морг. Це має ста-
ти частиною покарання, яке признача-
ють у вигляді обов’язкових громадських 
робіт, пише «Сьогодні». Ідея полягає в 
тому, щоб водії усвідомили, якими мо-
жуть бути наслідки керування автомобі-
лем у нетверезому стані. Наразі тамтеш-
ні порушники прибирають вулиці, обрі-
зають дерева, доглядають у лікарнях за 
постраждалими в ДТП. Пропозицію щодо 
роботи в морзі розглядає уряд. Таїланд 
посідає перше місце в Азії і друге у світі за 
показниками смертності на дорогах. 

Які курорти у цьому році 
найнебезпечніші?

Фахівці університету Організа-
ції Об’єднаних Націй з вивчення на-
вколишнього середовища і безпеки 
з’ясували, які країни у 2016 році най-
більш ймовірно будуть охоплені сти-
хійними лихами. Дуже ризиковані по-
їздки до Республіки Вануату в Мелане-
зії, де нещодавно стався землетрус маг-
нітудою 6,9 бала. Також серед найбільш 
небезпечних напрямків для відпочин-
ку - Океанія, Південно-Східна Азія і Цен-
тральна Америка. До списку з 10 країн із 
високим ступенем ризику природних ка-
тастроф, крім Вануату, увійшли королів-
ство Тонга, Філіппіни, Гватемала, Бан-
гладеш, Соломонові Острови, Коста-Ріка, 
Камбоджа, Сальвадор і Тимор-Лешті. У 
цих країнах можливі повені, циклони, 
підвищення рівня моря. Найменш схиль-
ні до стихійних лих Катар, Мальта і Бар-
бадос, Саудівська Аравія, Гренада, Іслан-
дія, Об’єднані Арабські Емірати, Швеція.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
167 нардепам держава 

заплатила за оренду житла   

167 нардепів у березні отримали ком-
пенсацію з держбюджету за оренду жит-
ла або найм готельного номера. Про це 
йдеться у відповіді апарату Ради на запит 
«Українських новин». Зокрема, компенса-
цію отримав перший заступник голови ВР 
Андрій Парубій. Із фракції «Блок Петра По-
рошенка» компенсацію отримали 57 депу-
татів, у тому числі представник президен-
та в парламенті та екс-голова Нацбанку 
Степан Кубів. Із «Народного фронту» - 42 
депутати і керівник фракції Максим Бур-
бак, зокрема. Із «Самопомочі» компенсацію 
отримали 14 депутатів, у тому числі голова 
фракції Олег Березюк, його заступник Олег 
Лаврик. Оренду житла компенсували 13 де-
путатам з «Опозиційного блоку», зокрема 
заступнику голови фракції Олександру Віл-
кулу. Отримали компенсацію 13 позафрак-
ційних нардепів, 10 депутатів групи «Пар-
тія «Відродження», у тому числі Євген Гел-
лер. Шестеро депутатів групи «Воля наро-
ду» і стільки ж із фракції «Радикальна пар-
тія» Олега Ляшка, у тому числі Олена Коше-
лєва. А також четверо нардепів із фракції 
ВО «Батьківщина».

Єврокомісія обіцяє 
безвізовий режим. Побачимо… 
Єврокомісія у квітні запропонує 

ввести безвізовий режим для українців, 
незважаючи на те, що жителі Нідерлан-
дів проголосували на референдумі про-
ти угоди про асоціацію України і ЄС. Про 
це повідомляє «Reuters» із посиланням на 
високопоставлене джерело в ЄС. «Це може 
виглядати, ніби ми ігноруємо думку жите-
лів Нідерландів, але ми повинні дотрима-
ти обіцянки перед Україною, яка викона-
ла умови», - заявило джерело. При цьому 
Єврокомісія, ймовірно, включить у свою 
пропозицію пункт, який буде гарантувати 
можливість відновлення тимчасового ві-
зового режиму у випадку сплеску міграції.
Учасники АТО і Євромайдану мати-

муть пільги при вступі до ВНЗ
Учасники АТО зможуть здавати 

вступні іспити замість ЗНО, а ті, хто став 
інвалідом під час служби в АТО або під 
час Революції Гідності, вступатимуть 
за співбесідою. Про це повідомляє Мінос-
віти. Особи, звільнені з військової служ-
би (у тому числі, демобілізовані), після 30 
листопада 2015 року та особи, які прохо-
дять військову службу (крім військовос-
лужбовців строкової служби), мають пра-
во на участь у конкурсі за результатами зо-
внішнього незалежного оцінювання або 
вступних іспитів з конкурсних предметів у 
виші. Право на зарахування за співбесідою 
мають особи: які стали інвалідами внаслі-
док поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, отриманих під час 
масових акцій протесту в Україні з 21 лис-
топада 2013 року по 21 лютого 2014 року 
за євроінтеграцію і проти режиму Януко-
вича, та які звернулися за меддопомогою у 
період з 21 листопада 2013 року по 30 квіт-
ня 2014 року; визнані інвалідами війни.

Може з’явитись 
ще одна поліція - військова 

У Міноборони мають намір створи-
ти військову поліцію, повідомила по-

мічник міністра оборони Тетяна Рич-
кова. «Зараз у Збройних Силах України іс-
нує військова служба правопорядку, яка не 
має юридичних повноважень, щоб вести 
досудове слідство, оперативно-розшукову 
діяльність та інше. Якщо військовослуж-
бовець самовільно залишив частину, вій-
ськовим треба звернутися до державних 
правоохоронних органів і чекати у поряд-
ку черги відповідних дій. Тому з’явилася 
потреба у створенні військової поліції, 
яка вже давно функціонує в усіх цивілізо-
ваних країнах», - сказала Ричкова, інфор-
мує «РБК-Україна». «Доки не буде ухвале-
ний закон про військову поліцію, не від-
будеться реформування у військових ор-
ганах правопорядку», - наголосила поміч-
ник міністра. 

Бензин може 
подорожчати на гривню 

В Україні вартість бензину може 
зрости приблизно на гривню, прогнозу-
ють експерти паливного ринку. Це озна-
чає, що середня роздрібна ціна літри А-95 
зросте з 20,09 гривень (дані консалтинго-
вої групи «А-95») до 21 гривні. Про це пише 
«Сьогодні». За словами заступника дирек-
тора НТЦ «Психея» Геннадія Рябцева, при-
чина підвищення вартості палива - його 
тимчасовий дефіцит на ринку. Крім того, з 
квітня так і не запрацювала система елек-
тронних накладних для проходження па-
лива від кордону до АЗС, яка унеможливила 
б надходження неякісного бензину і дизпа-
лива. У Міненерго посилаються на техніч-
ні причини і обіцяють, що через кілька мі-
сяців система запрацює. Однак, Рябцев на-
лаштований песимістично: «Потрібно не 
менше року на її впровадження, у зв’язку з 
«неписьменністю» персоналу і небажанням 
власників АЗС працювати чесно». 

Ремонту потребують 
97 відсотків доріг

За якістю доріг Україна програє не 
лише європейським автобанам, а й Бі-
лорусі, Туреччині, Узбекистану, Таджи-
кистану. Тільки 37 відсотків українських 
доріг мають асфальтове і бетонне покрит-
тям, тобто, наближені до євростандартів, 
сказав доцент Національного транспорт-
ного університету Олег Островерх. І уточ-
нив: лише 1,6 відсотка вітчизняних доріг 
мають чотири і більше смуг руху. За ми-
нулий рік частка доріг, які потребують ре-
монту, зросла до 97 відсотків, пише «Газе-
та по-українськи». У 2014 році такого до-
рожнього полотна нараховувалося 92 від-
сотки.
«Укрзалізниця» хоче відмовитися 

від нічних потягів
Невдовзі «Укрзалізниця» має намір 

позбутися нічних потягів. Про це сказав 
в. о. глави відомства Євген Кравцов, пові-
домляють «Вісті». За словами Кравцова, 
найперше будуть зникати нічні поїзди з 
малонаселених пунктів. «Ми хочемо ство-
рити хаби - великі станції, куди будуть під-
возити пасажирів денні електрички. Як ва-
ріант, електричками можуть стати двопо-
верхові «Шкоди», - розповів посадовець. 
Зараз також вирішують питання з харчу-
ванням у поїздах далекого спрямування – 
в них продаватимуть обіди у ланч-боксах.

Канада не відкриє 
нам свої кордони

Канада не лібералізує візовий режи-
му для України за прикладом Євросою-
зу. Про це заявив посол Канади в Україні 
Роман Ващук у інтерв’ю «Українським но-
винам». «Ми свою версію лібералізації ор-
ганізуємо трохи інакше. Подібно до наших 
американських сусідів. Є практика видачі 
багаторазових 10-річних віз. Ті, хто отри-
має цю візу, матимуть право на в’їзд у нашу 
країну протягом десяти років», - пояснив 
дипломат. І додав: «Я не бачу переходу на 
європейський формат повної безвізовості 
у найближчі роки», - сказав Роман Ващук.

Україна Світ
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Струни серця
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У кожного з нас є оте від-
чуття «дому», де найкраще 
спиться, де дихається легко, 
де найсмачніша вода, і серце 
стукотить у рази швидше від 
любові й ніжності. Світлана 
давно не була в селі. Все тур-
боти та робота безкінечна, 
що ж поробиш – щоб вижити 
в сьогоднішній суєті, дово-
диться працювати без відпо-
чинку. В батьківському домі 
пахне спокоєм і турботою. 
Мама старається щось смач-
неньке приготувати до при-
їзду єдиної доньки й ону-
чат. Зустрічають завжди на 
шумному вокзалі своїх най-
дорожчих. Здалеку онуча-
та впізнають дідуся з бабу-
сею і наввипередки біжать в 
обійми, ще дорогою до села 
один з-перед іншого розпо-
відають новини, діляться 
успіхами. Бо скільки ж тих 
гостин? За кілька днів треба 
повертатися до столиці. Час 
злітає непомітно. А хочеться 
ще ж і допомогти щось, наго-
воритися. 

Цього разу приїхали на-
довше. Рання весна заквітча-
ла красою увесь світ, теплом 
і сонцем наповнила кожну 

клітиночку просто-
ру. 

- Давно вже не 
б у л о т а к о -

го теплого квітня, – тулить 
онучат до себе бабуся.

- А ми город будемо допо-
магати вам садити! – озива-
ється  старшенький.

- Посадили уже, мої ви до-
рогі помічники! – бабуся ра-
дісно усміхається. – Ми з ді-
дусем нездужаємо вже, то 
найняли чужих людей. Зараз 
за гроші, що забажаєш, зро-
блять. Тому будемо відпочи-
вати! 

- Доню, ти щось бліда 
якась, – кидає батько стур-
бований погляд на Світлану. 
– Все гаразд?

-   Все гаразд, тату. Втоми-
лася… – жінка відвертає об-
личчя до вікна. – Гарно ж як! 
Добре вдома…

- От і відпочинете, сил на-
беретеся, бджіл наслухаєте-
ся, а вони вам своєї енергії 
передадуть, так? 

- Так, дідусю, – погоджу-
ються онучата.

Двір потопає у блакит-
них, фіолетових, синіх, чер-
воних, помаранчевих ірисах-
пролісках, нарцисах, тюль-
панах, примулах, анемонах. 
Болять очі від насиченості 
барв, а дух перехоплює від 
переплетіння неймовірних 
ароматів. 

- Доню, ти глянь, як мій 
сад квітує! Ходімо, подивиш-
ся.

Як у ди-
тинстві, 
б а т ь к о 

бере Світ-
лану за 
руку і веде 
в садок. Мо-

л од е н ь к і 

низькорослі яблуньки облі-
плені цвітом милують око. 

- Будемо з яблучками цей 
рік, – вслухається в гул над 
пелюстками батько. – Сідай 
отут, поруч. І не віднікуйся – 
кажи все, як є. Я ж бачу, від-
чуваю, дитино, щось не так з 
тобою. Та і ця твоя відпустка 
ні з того, ні з сього. Кажи.

Світлана слухняно сідає 
на стару, повалену колись 
грушу, яка тепер слугує в 
саду за лаву.  Батько… він та-
кий, від нього ніколи й нічо-
го не можна було приховати. 

- Та не відпустка це, тату. 
Хочу останні свої дні побути 
з вами і своїми дітками. На-
дихатися цією весною, на-
слухатися вашого голосу, на-
дивитися і налюбуватися 
світом востаннє… 

- Та що ти таке кажеш, 
доню! – голос батька бри-
нить сльозами.

Світлана дістала з кише-
ні вчетверо складений папі-
рець. Батько, мов напам’ять 
завчити має, сотий раз пере-
читує діагноз.

- Це не лікується, тату. Від-
сили місяць... Я уже й не пла-
чу зовсім. Сліз не стало дав-
но. А мовчати далі не можу, 
бо хочу, щоб ви були готові до 
того невідворотного. Мамі не 
кажи поки, у неї серце хворе. 
Якось потім…згодом. 

Шкода батька. Здрига-
лися від голосного ридання 
плечі. Але чим могла заради-
ти? Чим утішити?

- Як же це пережити, ди-
тино? Чого ж ти не сказала 
раніше? Може, ще все можна 
змінити…

- Таточку, дуже багато за-

питань, на які, на жаль, одна 
відповідь. Не плач. Будь муж-
нім. Ти сильний. А вам ще ж 
діток моїх ростити…

Мати гукала з порога обі-
дати.

- Ходімо до хати…  
Батько проводжав погля-

дом постать доньки, яка від-
далялася вузькою стежкою,  
мов легенька стеблинка, яку 
ухопив вітер і відносить ку-
дись безповоротно.  

Все залишиться. І цей сад, 
який він садив дітям-онукам 
на згадку. І земля, яку обро-
бляв. І небо, синє-синє, як очі 
його найкращої у світі ди-
тини. Та кому воно потріб-
не буде без неї? Від важкої 
звістки, ніби постарів на пів-
життя… Ішов слідом, ступав, 
мов у чорний морок, не ба-
чив перед собою нічого.

…Як часто, борсаючись у 
безмежному морі буденнос-
ті, ми забуваємо про те, що 
нічого важливішого немає у 
цьому житті, ніж саме жит-
тя. Не бійтеся зайвий раз на-
гадати близьким людям про 
свою любов. Не зволікайте з 
вибаченнями, якщо завини-
ли. Не чекайте завтра, щоб 
зателефонувати, не шукайте 
потрібної миті, щоб приту-
литися щокою і слухати, як 
б’ється серце найдорожчих і 
найрідніших. Буде ще бага-
то весен на цій Землі, наро-
джуватимуться діти, дозрі-
ватимуть яблука в садах, сні-
гом будуть вкриватися поля. 
Не забувайте жити, любити і 
берегти повсякчас. Бо хтоз-
на, де обірветься та вузень-
ка стежка, якою ідеш…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Сокровенне

Азбука для дорослих

Тетяна Іванівна була жін-
кою гордою, гострою на слово і 
аж надміру впевненою в собі. За-
вжди стильно одягнена, акурат-
но зачесана, з легким макіяжем 
на обличчі, вона ніколи не навід-
увалася до своїх сусідів, і до себе ні-
кого не запрошувала. Мала одну-
єдину подругу Ларису – дружину  
високого чиновника.

Сина Романа виховувала сама. 
Ще маленьким Ромчик спитав, де 
його татко. «У тебе є я! І ніякого 
татка нам не треба, розумієш?» - 
скипівши, Тетяна почала тормоси-
ти сина за худенькі плечі. Ромчик 
заплакав, він не розумів чому його 
запитання так розсердило маму, 
адже усі його друзі мали тата. Чому 
ж тоді йому він не потрібен?

Тетяна часто влаштовувала си-
нові істеричні сцени. За найменшу 
провину вказувала Ромчику на ку-
ток, де він  мусив рівно годину сто-
яти на колінах… Ромчик почав бо-
ятися матері, не довіряв їй. Тетя-
на Іванівна силоміць відвела його 
в музичну школу і весь вільний 
час змушувала грати на скрипці. А 
йому так хотілося поганяти з хлоп-
цями м’яча.

Коли підріс, мріяв стати юрис-
том. Однак,  Тетяна Іванівна на-
стояла на вступі у модний еконо-
мічний виш,  адже там навчалася 
Олена – донька її подруги Лариси, 
яку Тетяна давно бачила нарече-
ною свого сина. А чому б ні? Оле-
на – красива, багата, розсудлива – 
саме така дружина вартує її Рома-
на. Якогось дня сповістила сино-
ві про своє рішення. Він зблід, став 
заперечувати: «Хіба кохання мож-
на нав’язувати, мамо? Його серце 
обрати має!».

Однак, Тетяна ніби не чула: «У 
моєму домі усе вирішую я! А ні – то 
вимітайся звідси!».

Роман закляк у напруженій па-
узі, а потім став збиратися. Тетя-
на почула, як він нервово грюкнув 
дверима.

Минула година, друга. За ві-
кном підкрадалася ніч, а Романа 
все не було… Тетяна Іванівна запа-
нікувала, адже він уперше не но-
чував вдома. Раз-по-раз набирала 

номер його телефону, але син був 
«поза зоною».

Під обід з’явився, на диво, ве-
селий. Про вчорашній конфлікт не 
згадував, а очі світилися грайливи-
ми іскрами: «Що ж, гаразд, я одру-
жуся, мамо. Тільки не з Оленою. Бо 
іншу кохаю. Софійкою її звати…»

 Його слова присадили Тетя-
ну в крісло, жінку кинуло в жар: 
«З якою такою Софійкою, Рома-
не?».  Схопилася за серце, накра-
пала валер’янки, але син спокійно 
розповідав, як сильно кохає дівчи-
ну, що вона – найкраща у світі і уже 
чекає від нього дитину.

Тетяні Іванівні молотом виби-
вало у скронях. Вона мало не збо-
жеволіла, почувши, що Софійка з 
села і працює на швейній фабриці. 
«Та щоб якась селючка була моєю 
невісткою? От, хитрюга – місь-
кої прописки хоче, хазяйкою бути 
у моїй квартирі! Нізащо!» Тетяна 
кричала на Романа, геть забувши 
про своє хворе серце. 

Настрій у сина вмить змінив-
ся. Він кілька днів знову не ночу-
вав удома, відімкнув  телефон. Те-
тяна Іванівна місця собі не знахо-
дила. Не могла повірити, що за-
вжди уважний до неї Роман  міг 
так вчинити. Пішла до його друга 
Максима. Була упевнена: той знає, 
де її син. Максим розповів, що Ро-
ман таємно живе у гуртожитку, в 
якому мешкає й Софія. Тетяна під-
стерегла їх. Роман ніс сумку з про-
дуктами, вони весело про щось 
розмовляли. Презирливо глянула 
на простенький костюмчик та де-
шеву сумочку  в руках дівчини. Та 
й сама Софія видалася їй простою, 
несучасною. І що Роман у ній знай-
шов? «Чим вона тебе приворо-
жила, сину?» - просичала Тетяна, 
оглядаючи дівчину з голови до ніг. 
Обличчя Соні сполотніло, на очах 
виступили сльози  і вона злякано 
відпустила Романову руку.

«Йди додому, Ромчику. Завтра 
поговоримо», - заледве вимови-

ла і хутко зникла за дверима 
гуртожитку.

Роман розгублено те-
ребив ручки сумки: «Відне-
су сумку і повернуся. Софій-
ці не буде з чого вечерю зго-
тувати», - мовив. Але Тетяна 
Іванівна шарпнула сумку з 
рук сина і віднесла її комен-
дантові. А на ранок поспіши-
ла до Софії. Пропонувала їй 
гроші. Багато грошей, аби та 

позбулася дитини, бо у Рома-
на, мовляв, є наречена і неза-
баром у них - весілля.

«Щезни з його життя. Так буде 
краще для всіх», - немов наказ про-
звучав з уст Тетяни Іванівни. «Га-
разд, щезну. Тільки заберіть гро-
ші», - покірно відповіла Соня.

Роман не вірив, що Софійка мо-
гла ось так – без попередження, не-
помітно зникнути. Що вона сама 
робитиме з дитиною?

 Тетяна бачила, що син  за-
мкнувся в собі і ні на мить не роз-
лучався з телефоном, та це анітро-
хи не хвилювало її. Навпаки, пере-
конливо різала Романа по живому: 
«Отож, вагітність Софії була вигад-
кою, бо чому ж тоді вона не при-
йшла до нас, не благала в мене до-
зволу на ваше одруження?» А по-
думки втішала себе: «Нічого, ми-
неться. З Оленкою він швидко за-
буде про ту Софійку». 

…Чому саме нині Тетяна Іва-
нівна згадала про це? Більше деся-
ти літ минуло, як відгуляли гучне 
весілля Романа та Олени, але по-
при усі намагання, рідною невіст-
ці вона не стала. Ще на весіллі по-
дарувала Олені багато коштовнос-
тей, путівку молодятам на весіль-
ну подорож, усіляко догоджала не-
вістці, та після двох  років подруж-
нього життя Олена з іншим виїха-
ла за кордон. 

«Такої невістки ти хотіла?» - не 
вгамовувався Роман після розлу-
чення з Оленою. Якби ж знаття, ні-
защо б не втручалася у стосунки 
Романа з Сонею. Тепер вона це зна-
ла напевно.

Надворі зірвався вітер. Не хо-
тілося Тетяні Іванівні виходити з 
дому, але треба було пенсію взяти, 
бо в Романа сигарети скінчилися, 
знову пиво замовив. Відколи ско-
ротили його на роботі – ніби підмі-
нили сина, випити охочий. А скіль-
ки ж у неї тої пенсії?

Сумні думки роїлися в голові 
Тетяни, різкий вітер, завиваючи, 
підганяв у спину, вона не чула ні 
сигналу автівки, ні зляканого кри-

ку якоїсь дівчинки, що застерігала 
її: «Обережно!» Сильний біль пере-
різав  тіло і вона, ніби скотилася у 
провалля… Дівчинка набрала з мо-
більного номер «швидкої». Мама 
навчила її набирати термінові ви-
клики – у житті все може трапити-
ся, казала. Машина приїхала швид-
ко. «Сідай, мала», - звернувся фель-
дшер до дівчинки, що ридала над 
незнайомою бабусею, вирішивши, 
що вона - онука потерпілої.

Коли Тетяна Іванівна розплю-
щила важкі повіки, довго не могла 
збагнути – де вона, і що з нею тра-
пилося. А що за дівчинка сидить 
біля її ліжка?

Тоненьким голоском та розпо-
віла про нинішню пригоду і спові-
стила про це свою маму, на яку че-
кала.

«Вам дуже боляче, бабусю?», 
- спитало дівча. Щось невловимо 
рідне, до щему знайоме відчула Те-
тяна Іванівна у погляді цього ніж-
ного створіння, у помаху руки під 
час розмови. Напевно, це від болю, 
від шоку їй щось ввижається, по-
думала. Враз двері палати відчи-
нилися і на порозі  стала струнка 
вродлива жінка. «Мамо!» - кинула-
ся дівчинка до неї. Жінка поцілува-
ла доньку, запитала, чи з нею все 
гаразд. На мить зупинилася біля 
ліжка потерпілої, здивовано запи-
тала: «Ви?»

Тетяна  Іванівна відчула, як 
раптом їй перехопило подих. Вона 
не могла повірити, що ця інтелі-
гентна вродлива пані – Софія, яку, 
здається, й досі кохає її син. А Хрис-
тинка, ця мила, гарненька дівчин-
ка, розгублено дивиться на них ка-
рими Романовими очима…

Одужавши, Тетяна Іванівна 
таки розшукала Софію, котра ра-
зом з донькою уже рік жила у міс-
ті, створила бізнес, купила кварти-
ру. Їх розмова була непростою, на-
пруженою і потребувала продо-
вження…

А невдовзі до Софії з Христин-
кою прийшов Роман. Їй хотілося 
прогнати його, відімстити за свій 
душевний біль, але, глянувши в 
його глибокі карі очі, заціпеніла 
від лагідного трунку, що враз огор-
нув її всю. І збагнула: якщо любов 
справжня, то навіть крізь роки, 
вона, мов вербові котики, може 
знову забрунькувати в душі. І тоді 
серце ніяк не хоче слухати розу-
му…

Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

Цвіте весна
Вітає пташка ранок синьоокий 
В передчутті хорошої погоди,
І до сердець стають 

коротші кроки,
Й жінкам не позичати 

нині вроди.
Цвіте весна, буяє 

пишним цвітом,
Вихлюпує із душ кохання море,
Чоловіки жінкам 

дарують квіти,
Щоби в очах запалювати зорі.
      

Танець
Мене до танцю янгол запросив,
Спустився тихо з неба, 

поклонився.
І розчинилась дійсність 

в сяйві див,
І світ мені  до світла 

відчинився.

Я чула звуків плинну 
благодать,

І танула мелодія й злітала
Туди, де зорі золотом горять,
Куди моя душа не раз літала.

Кружляла я в смарагдовій імлі,
З натхнення виткана 

та невагома,
І квіти розцвітали на землі
Серед зими,  у храмі сніговому.

Я вірила йому, немов собі,
Оберігав мене ж завжди 

крилатий.
Мій янголе, я дякую тобі
За танець той, 

за те бентежне свято.

В селі
В село прилину, як лелека,
Вдихну на повні груди волі.
Згадаю тихі дні далекі,
Піду стежинкою у полі.

Пірну в  траву, 
що пахне щастям,

І душу спогадом лоскоче.
Зіп’ю водиці, як причастя,
Із джерела, що тут дзюркоче.

Розправлю крила – заспіваю,
Відчую силу, спрагу жити,
У цім селі – куточку раю,
Що чорнобривцями сповите.

Роздуми
Мене покинуть мрії – заспіваю,
Мене залишить сон – 

вина наллю.
Зів’януть квіти – 

свіжих назбираю,
Погасне сонце – свічі запалю.

Мене забудуть рідні – 
я пробачу,

Покинуть діти – 
поблагословлю.

Мене забудуть друзі – 
я заплачу,

Мене покинеш ти, то я помру.
Раїса ОБШАРСЬКА.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Ірина ГУДЗЬ, оператор поштового відділення №20, 
с. Юськівці, Лановецького району.

гніздечко
Сімейне

Невигадана історіяКоли серце
не слухає розуму

“ “...Якщо любов справжня, 
то навіть крізь роки, 
вона, мов вербові 
котики, може знову 
забрунькувати в душі. І 
тоді серце ніяк не хоче 
слухати розуму…

Стежкою в саду…

За вікном весну кружляє вітер,
Цвітом засипаючи стежини,
Задивилась мрійливо на квіти
Ще не подаровані їй нині.
І цей погляд сповнений чекання,
Та легкий, як голуба пір’їнка…
Весни не бувають пізні, ранні,
Якщо їх зігріє серце жінки.

Етюд 
Розносить 
квітень пахощі 
вишневі

Тихим цвітом кружляє довко-
ла квітень. Легенький вітерець несе 
пахощі вишневих пелюсток, ніжний 
аромат нарцисів та гіацинтів. Поспі-
шають один одному назустріч зако-
хані пари. І лише тебе немає. Інколи 
ти зрідка телефонуєш. Розказуєш про 
свою зайнятість, про те, як багато у 
тебе роботи. Поміж цих скупих слів 
я намагаюся вловити нотки любові у 
твоєму голосі. І думаю про те, як не-
справедливо згасає наше кохання. 

А пам’ятаєш квітень два роки 
тому? Тоді ми вперше зустрілися на 
дні народження твоєї сестри, а моєї 
подруги. Ніби іскра пролетіла між 
нами. Як ти зізнавався пізніше, це 
було кохання з першого погляду. 

Пригадую кожен твій дотик, ніж-
ність твоїх поцілунків і рук. Ми мрія-
ли про спільне майбутнє, про новий 
дім, у якому ми будемо щасливі і де 
щебетатимуть наші діти. Де радість 
і горе – буде на двох.

Ми планували весілля. Але брат 
підбив тебе поїхати разом з ним на 
заробітки у Польщу. Там ти зустрів 
свою колишню дівчину. І хоч постій-
но мене запевняєш, що між вами ні-
чого немає, серце підказує  інше. 
Бо чому ж тоді так порідшали твої 
дзвінки? Чому у голосі поменшало 
ніжності? А коли я щось запитую, ти 
злишся. І, здається, зовсім додому не 
спішиш. 

А квітень розносить пахощі ви-
шневих пелюсток. Весна знову дарує 
комусь кохання. Чи зуміємо ми збе-
регти своє? Чи наші почуття розві-
ються, як дим від спаленого минуло-
річного листя?

Я кохаю тебе, мій такий рідний, 
такий близький і водночас далекий, 
хлопчиську… 

Оленка С. м. Тернопіль. 

Про американського психолога, авто-
ра багатьох книг Дейла Карнегі мало хто 
не знає. Нагадаємо лише деякі з його пра-
вил, які дозволять зробити ваше сімейне 
життя більш щасливим.

Не варто прискіпуватися! Не одна дру-
жина вирила могилу власному подружньому 
щастю, повільно поглиблюючи її.
Не намагайтеся переробити свого чоло-

віка. Вдалий шлюб – це щось набагато біль-

ше, ніж вміння знайти потрібну людину. Це 
здатність самому бути такою людиною.
Не критикуйте. Багато розлучень ста-

лося через марну, нудну критику.
Висловлюйте один одному свою щиру 

вдячність. Взаємна прихильність – запорука 
щастя. 
Виявляйте один одному невеликі знаки 

уваги. Робіть це щодня і постійно. 
Будьте ввічливими. Ввічливе ставлення 

настільки ж важливе для шлюбу, як пальне 
для двигуна. Брутальність, сварки – це рако-
ва пухлина, яка роз’їдає кохання. Часто ми з 
чужими людьми більш ввічливі, ніж із близь-
кими.
Прочитайте гарну книгу про інтимну 

сторону подружнього життя. Секс є важли-
вим у житті людини. І саме він, у більшості 
випадків, є причиною катастрофи сімейного 
щастя чоловіків і жінок.     

Сім простих правил

Свiтанок
Я лечу, мов на крилах в гайок.
Там зустріну 

рожевий світанок.
І побачу веселий танок,
В нім краплинки роси 

закружляли.

У березові коси вплелось,
І лоскоче їх сонця проміння...
Стільки радості 

в серці взялось,
Бо для нас це є Бога творіння!

Людмила КОЛЯДЕНКО.
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Минулого понеділка 
керівники ФК «Тернопіль»  
провели прес-конференцію 

для регіональних ЗМІ.
Головний тренер команди Василь Іве-

геш, президент клубу Іван Марущак та 
капітан муніципалів  Андрій Кондзьолка 
розповіли журналістам про сьогодення та 
перспективи єдиного в області футболь-
ного клубу, який грає у Першій лізі вітчиз-
няного Чемпіонату.

Василь Івегеш акцентував увагу при-
сутніх на непростій грі у Маріуполі.

– Навіть у меншості нам вдалося від-
стояти нічийний результат. Ми раді цьо-
му одному очку, адже зараз для ФК “Терно-
піль” кожен набраний пункт – на вагу зо-
лота. Мета команди – зберегти прописку у 
Першій лізі і ми робимо все, щоб це відбу-
лося, - наголосив тренер

Вже у найближчому турі “Тернопіль” 
прийме одного з лідерів Першої ліги – кри-
ворізького “Гірника”. За словами прези-
дента клубу Івана Марущака, цей матч мо-
жуть показати у прямому ефірі. 

- Зараз ми ведемо переговори з двома 
телеканалами, щодо трансляції цієї зустрі-

чі, - пояснив він, додавши, що перший до-
машній матч із “Зіркою” уже транслювали 
на каналі “Спорт-1”. 

Також керівництво прагне значно по-
жвавити менеджмент футбольного клубу. 

- Приємно, що на перший домаш-
ній матч цього року прийшло приблиз-
но п’ять тисяч вболівальників. Ми запро-
сили на гру дітей з усієї області, які були 
дуже задоволені побаченим. І, хоч команда 
програла, футболісти билися до останньої 
хвилини поєдинку, - сказав Іван Марущак.

Незмінний капітан ФК “Тернопіль” Ан-
дрій Кондзьолка висловив надію, що його 
партнерам обов’язково вдасться зберегти 
прописку у Першій лізі.

– У нас злагоджена команда, якій до 
снаги виконати це надважливе завдання. 
Не вистачало гостроти в атаці, але вдалося 
запросити у команду досвідченого напад-
ника Андрія Шевчука. Він уже став части-
ною нашого колективу. 

Окрім того, у клубі будуть приділяти 
належну увагу  розвитку в області дитячо-
юнацького футболу, щоб кращі вихованці 
місцевих спортивних колективів отрима-
ли шанс підсилити головну команду краю.  

ФК “Тернопіль” боротиметься 
за кожне очко

Нічия у виїзному поєдинку
У 21-му турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги ФК «Терно-

піль» здобув важливе очко у виїзному матчі проти маріупольського «Іллічівця» – 0:0.
Упродовж всього матчу тернополяни грали від оборони, тому й створили обмаль 

гольових  моментів.  У другому таймі стався неприємний для муніципалів епізод. На 
власній половині поля Віталій Богданов порушив правила. Арбітр показав нашому 
футболістові другу жовту картку і той змушений був залишити поле. 

Цей факт спонукав тернополян діяти ще зосередженіше, більше того, вони на-
віть на деякий час перехопили ініціативу, та, на жаль, так і не скористалися нею. 
Отож, нічия у Маріуполі – це перше здобуте очко ФК «Тернопіль» у 2016 році. 

Донецький «Шахтар» виграв перший матч 1/4 
фіналу Ліги Європи у «Браги» -  2:1. Команда Лучес-
ку могла завершити поєдинок і з комфортнішим для 
себе рахунком, однак, на останніх хвилинах таки про-
пустила гол.

«Брага» виявилася міцним горішком, а тому у пер-
шій половині першого тайму «Шахтар» лише зрід-
ка переходив центр поля. Однак, вже на завершенні 
45-хвилинки гірники провели разючу атаку і після ро-
зіграшу кутового Рокицький змусив господарів діста-
вати м’яч з сітки власних воріт.

Програючи, «Брага» розпочала другу половину 
ще більш активно, проте, «Шахтар» також не  збавив 
оберти -  гра пішла, як кажуть, від воріт - до воріт.

Моменти виникали в обох команд, проте порту-
гальці не змогли їх використати, а донеччани збіль-
шили свою перевагу у рахунку. Після передачі П’ятова, 
флангову атаку розігнав Срна, який виконав простріл 
до воріт, де на випередження зіграв Феррейра - 2:0.

За хвилину до закінчення основного часу госпо-
дарі таки розписалися у воротах української коман-
ди, що не врятувало їх від поразки, але додало шан-
сів для виходу до наступного кола турніру за сумою 
двох поєдинків.

До речі, «Шахтар» зумів перервати безпро-
грашну серію «Браги», адже португальська ко-
манда не програвала на рідному стадіоні 13 мат-
чів поспіль, поки сюди не завітали гірники.  

«Динамо» 
збільшує відрив

Після 21-го туру Чемпіонату 
України у Прем’єр-лізі кияни ви-
переджають донецький «Шах-
тар» уже на п’ять очок.

«Чорноморець» - «Говер-
ла» - 1:0 

Одесити зуміли досягну-
ти другої перемоги у сезоні, що 
дозволило їм піднятися у тур-
нірній таблиці відразу на кіль-
ка рядків.

«Олімпік» - «Ворскла» - 1:1
Донецька команда продо-

вжила безпрограшну серію, а 
гості не скористалися більшою 
кількістю створених моментів.

«Карпати» - «Олексан-
дрія» - 2:2

Головні події розгорнулися 
у другому таймі: гості двічі вели 
у рахунку, але господарі зрівню-
вали його. Суперники «розписа-
ли» між собою уже шосту нічию 
у восьми матчах.

«Сталь» - «Шахтар» - 3:3
Дніпродзержинці показали 

хорошу гру, не злякалися одно-
го з лідерів  і відібрали у гірни-
ків, можливо, вирішальні для 
продовження чемпіонської гон-
ки очки.

«Динамо» - «Волинь» - 3:0
На НСК «Олімпійський» 

дива не сталося, а запорукою 
успіху господарів була блискуча 
гра Андрія Ярмоленка.

«Зоря» - «Дніпро» - 1:2
Вольова перемога гостей і 

море емоцій на полі та на трибу-
нах супроводжували централь-
ний матч 21-го туру.

Впевнена гра
у Португалії

У Васильківцях відбувся повтор-
ний матч Кубка Гусятинського ра-
йону з футболу, у якому місцеве 
«Поділля» приймало хоростківську 
«Зорю» (на фото внизу).  До речі, 
перша зустріч між цими командами 
завершилася 1:0 на користь «Поді-
лля».

Для хоростківчан ця зустріч була 
важливою ще й тому, що керівники 
футбольного клубу отримали мож-
ливість перевірити на практиці ігро-
вий та фізичний потенціал нещо-
давно заявлених у команду молодих 
футболістів.  Тож перед ними тре-
нер поставив завдання боротися до 
останньої хвилини зустрічі, незва-
жаючи на те, як буде складатися по-
єдинок.  

Уже у першій 45-хвилинці ва-
сильківські футболісти виявили-

ся негостинними господарями. Пер-
ший гол у ворота хоростківчан вле-
тів після пенальті, а другий – після 
розіграшу штрафного.

У другій половині зустрічі хо-
ростківчани були змушені ще двічі 
розпочинати гру з центра поля. Але 
навіть при такому несприятливому 
для себе розвитку подій, «Зоря» не 
знітилася і «розмочила» ворота гос-
подарів. 4:1 – такий підсумок кубко-
вого поєдинку.

Після закінчення гри менеджер 
хоростківської команди  Сергій Ко-
лосівський подякував футболістам 
за змістовну гру, висловивши надію, 
що після поразок до них обов’язково 
прийдуть перемоги.

 
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 

м. Хоростків.

У півфіналах зустрінуться
8 квітня відбулось жеребкування півфіналу розіграшу Кубка України сезону 

2015/16. За його підсумками було сформовано  пари команд:
«Дніпро» – «Зоря»; «Олександрія» – «Шахтар». 
Перші матчі відбудуться 20 квітня на полях команд, вказаних першими. Матчі-

відповіді заплановані на 11 травня.
На прохання Федерації футболу України, яка є організатором фінального матчу Куб-

ка України, одразу ж було визначено господаря фінального поєдинку. Ним стане перемо-
жець пари «Дніпро» - «Зоря».

«Нива» розпочне виступи у аматор-
ському чемпіонаті України матчем у 
Волочиську.

9 квітня було визначено склад груп 
та календар матчів чемпіонату України з 
футболу серед аматорських команд.

Тернопільська «Нива» потрапила у 
групу 3. Суперниками нашої команди на 
груповому етапі будуть команди: ФК «Ві-
нниця», «Тепловик» (Івано-Франківськ) 
та «Агробізнес» (Волочиськ Хмельниць-
кої обл.).
І тур 1. 17.04 Тепловик – Агробізнес
2. 14.05 ФК Вінниця – Нива
ІІ тур 3. 23.04 Агробізнес – Нива
4. 24.04 Тепловик – ФК Вінниця
ІІІ тур 5. 30.04 ФК Вінниця – Агробізнес
6. 30.04 Нива – Тепловик
IV тур 7. 7.05 Агробізнес – Тепловик
8. 7.05 Нива – ФК Вінниця
V тур 9. 21.05 Нива – Агробізнес
10. 21.05 ФК Вінниця – Тепловик
VІ тур 11. 28.05 Агробізнес – ФК Вінниця
12. 28.05 Тепловик – Нива
14(15).05 – резервний день

Матчі останнього туру повинні роз-
починатися одночасно о 18.00 год. До фі-
нального етапу (1/4 фіналу плей-офф) 
виходять 8 команд: 6 переможців груп та 
2 кращі за турнірними показниками ко-
манди з тих, що посядуть другі місця у 
групах. 

З професіоналів – 
в аматори

Після поразки будуть перемоги Герої 
спортивного року
У столиці відбулася церемонія вручення 

всеукраїнської премії “Герої спортивного року”, 
за підсумками якої кращими спортсменами 
2015-го були визнані Валентина Семеренко і 
Жан Беленюк.

Біатлоністка Семеренко в 2015-му році ста-
ла чемпіонкою світу в мас-старті, а також заво-
ювала бронзу світової першості в спринті. Крім 
того, вона завоювала золото чемпіонки Європи 
в естафеті. Семеренко також є Олімпійською 
чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті.

У свою чергу, борець греко-римського сти-
лю Беленюк у 2015-му став чемпіоном світу, а 
на перших Європейських іграх у Баку завоював 
срібло. Найсильнішим на континенті він ста-
вав за підсумками чемпіонату Європи в 2014-
му, а також й цьогоріч.
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Нестача світла, особливо в 
перші тижні росту, призводить 
до витягування рослин, у ко-
ренеплідних пізно формують-
ся або взагалі не утворюються 
коренеплоди (наприклад, у ре-
дису), у салату не зав’язується 
качан. Крім того, на ослаблені 
рослини «накидаються» шкід-
ники і збудники хвороб.

 Проріджування краще ви-
конувати у вечірні години, бо 
у цей час рослини менше трав-
муються. При проріджуван-
ні щільно зростаючих корене-
плодів коріння тих, що зали-
шилися, оголюється. Його при-
сипають ґрунтом, який аку-
ратно розрівнюють та поли-
вають з лійки з дрібним ситеч-
ком. Робота з проріджування 
досить трудомістка, але вона 
виправдує себе, тому що в ре-
зультаті ви отримаєте великі 
здорові рослини, а не «мишачі 
хвостики», як іноді буває у не-
досвідчених городників.

А тепер про те, які куль-
тури і як саме треба прорі-
джувати.

У більшості сортів буряка 
з кожного супліддя (клубоч-
ка) розвивається кілька про-
ростків. При першому прорі-
джуванні залишайте між рос-
линами в рядку 2-3 см. Коли 
сформуються коренеплоди ді-
аметром близько 1,5 см, прорі-
діть буряк на відстань у рядку 

5-8 см. Вилучені при першому 
проріджуванні рослини мож-
на висадити з боків грядок, за-
йнятих цибулею, салатом, кро-
пом. Поки розсада приживеть-
ся й піде в ріст, цибуля та інші 
скоростиглі овочеві культури 
вже будуть готові до збиран-
ня. Щоб менше травмувати ко-
ріння буряка, його висаджу-
ють у заздалегідь підготовле-
ні лунки. Рослини для переса-
дження повинні бути не вищи-
ми, ніж 10-12 см, бо з більших 
утворяться виродливі корене-
плоди.

Розсаджувати можна всі 
коренеплідні рослини з окру-
глим коренеплодом (редис, 
ріпа, бруква тощо).

Ріпу та редьку проріджу-
ють один раз, залишаючи між 
рослинами в рядку 4 см. У 
брукви листя більше, тому рос-
лини в рядку повинні знаходи-
тися одна від іншої на відстані 
10-12 см. Редис ранніх сортів 
дає оптимальний врожай при 
відстані між рослинами у ряд-
ку 4-5 см, а пізніх сортів - 6-8 
см.

Рослини з довгим корене-
плодом (морква, петрушка, 
пастернак тощо) розсаджува-
ти не можна, тому що основна 
маса кореневих волосків у них 
розташована рівномірно по 
всій частині майбутнього ко-
ренеплоду і навіть найменше 

їх ушкодження призводить до 
розгалуження. У результаті ко-
ренеплід утворюється кривий, 
виродливий, з переплетеним 
корінням.

Сходи моркви проріджу-
ють, залишаючи спочатку від-
стань між рослинами в рядку 
1-2 см, а пізніше - 4-5 см. Ко-
ренеплоди, які залишаються у 
ґрунті, відразу ж присипають, 
тому що при проріджуван-
ні рослини моркви виділяють 
ефірні олії, що може наклика-
ти морквяну муху. Вона від-
кладає яйця на оголений коре-
неплід, личинки проникають у 
нього й вигризають ходи. У ре-
зультаті молоді рослини заси-
хають, а вже зрілі коренеплоди 
стають виродливими та навіть 
червивими.

Петрушку на коренеплід 
проріджують, залишаючи між 
рослинами відстань 7-8 см. 
Якщо вам потрібна тільки зе-
лень петрушки, то проріджу-
вання можна виконувати про-
тягом літа, використовуючи 
вирвані рослини як свіжу зе-
лень до столу.

Пастернак проріджують 
пізно увечері, тому що на сон-
ці рослина виділяє речовини, 
які викликають опіки шкіри. 
Тож не завадить одягнути ру-
кавички. Листя пастернаку ве-
лике, тому відстань між росли-
нами повинна бути 10-12 см.

Давно відомо, що будь-яка 
рослина виділяє у повітря бі-
ологічноактивні речовини - 
фітонциди, які вбивають або 
пригнічують ріст і розвиток 
бактерій, мікроскопічних 
грибів, а також найпрості-
ших паразитів. Разом з тим 
фітонциди приваблюють ко-
рисних для рослини комах, 
відлякуючи шкідників. Напри-
клад, часник і цибуля охороня-
ють смородину від ураження 
бруньковим кліщем. 

М’ята, посіяна поруч із аґру-
сом, відлякує вогневку і пи-
лильника. Як, до речі, і запах по-
мідорового бадилля. А ще він 
відлякує від яблунь  плодожер-
ку, тому пасинки томатів мож-
на висаджувати безпосередньо 
під деревом. На плодожерку не-
гативно впливають також посі-
ви кропу і білої гірчиці.

Бордюр з петрушки захис-
тить суницю від навали равли-
ків і слимаків.

Цибуля захистить моркву 
від морквяної мухи, білої та сі-
рої гнилі. 

Картоплю від фітофтори за-
хищає цибуля, а також біла гір-
чиця. Стійкість рослин до хво-
роб підвищує хрін. Запах тем-
ної квасолі захищає картоплю 
від колорадських жуків, а кар-
топля захищає квасолю від ко-
рівки. Горох відлякує від квасо-
лі кротів. 

Боби рекомендують саджа-
ти навколо грядок з огірка-
ми. Також вони добре ростуть 

по сусідству з гірчицею, кар-
топлею, редисом, редькою, цу-
кровою кукурудзою, шпинатом. 
Запашний базилік, посадже-
ний поруч з бобами, зменшує 
їх ушкодження бобовою зер-
нівкою. Є й інші корисні трави 
для бобів: бурачник, материн-
ка, розмарин, деревій. 

Баклажани рекомендують 
саджати серед кущової квасо-
лі, бо це відлякує колорадських 
жуків. Сприятливо впливає на 
баклажани й чабер.

Капусті допомагають тома-
ти в боротьбі з блішкою і листо-
їдом. А кріп, посаджений між ря-
дами капусти, поліпшує її смак і 
відлякує гусениць і попелицю. 
Дуже гарна супровідна культу-
ра для капусти - салат, що захи-
щає її від земляної блішки.

Селера також захищає ка-
пусту від земляної блішки та 
капустяної мухи, але своїм запа-
хом приваблює капустяного бі-
лана, тому вирощувати їх разом 
небажано.

Для капусти сприятливе су-
сідство з огірковим бадиллям, 
бо воно своїми жорстким воло-
систим листям відганяє равли-
ків. Капусту також можна захис-
тити від капустяних метеликів, 
якщо поряд будуть рости аро-
матичні трави -  м’ята, полин, 
ромашка аптечна, чабер, шав-
лій тощо. У міжряддя капусти 
доречно висадити чорнобрив-
ці, красолю, нагідки - вони від-
лякують попелицю, капустяних 
і морквяних мух, біланів.

Свіжі, хрусткі салати – смачне ві-
тамінне задоволення. Різноманітні за 
формою листя і забарвленням ці одно-
літні овочі ростуть практично у будь-
якому ґрунті. Тож пропонуємо добір-
ку порад, щоб протягом всього літа  ви 
збирали гарний урожай. 

Найкраще саджати салат після овочів, 
під які вносили органічні добрива. Повер-
тати його на місце, де ріс до цього, потріб-
но не раніше, ніж через два-три роки. Дуже 
добре вирощувати салат поруч з усіма ви-
дами капусти, редьки й редису. Він уміє 

відлякувати земляних блі-
шок, які шкодять цим куль-
турам. Варто його саджа-
ти поруч зі шпинатом, су-
ницею, горохом, томатами, 
квасолею й огірками. Ко-
рисним буде сусідство з ци-
булею, що відлякує попели-
цю. Не потрібно саджати са-
лат поруч з високими сте-
блами буряка й моркви. Він 
гарно росте у легкому заті-

ненні, а високі зарості можуть зашкодити 
його правильному формуванню.

Варто пам’ятати, що качанний салат є 
нітратонакопичувачем. Тому азотовмісні 
добрива для нього потрібно обмежити. До 
того ж, не слід саджати салат на компост-
ну грядку.

Перед тим, як висаджувати насіння, 
ґрунт необхідно ретельно підготувати. 
Варто обов’язково розбити брили і грудки. 
У випадку, якщо грунт має підвищену кис-
лотність, його вапнують, а під осінню пере-

копку вносять перегній. Восени або навес-
ні підживлюють мінеральними добривами 
- калійною сіллю, суперфосфатом і сірчано-
кислим амонієм.

Салат - однолітня рослина. Холодостій-
ка і скоростигла. Насіння можна висівати 
під зиму. Строк: наприкінці жовтня або на 
початку листопада. Ранньостиглі сорти ви-
сівають з квітня по травень. Середньости-
глі та пізньостиглі сорти - із квітня до се-
редини червня. Глибина посадки 1 см. 

Спочатку салат висівають у ящики. Че-
рез три або чотири дні зійдуть сходи. Коли 
з’являться два повноцінні листки, розсаду 
пікірують. З появою чотирьох - висаджу-
ють на постійне місце.

Салат любить вологість. Це стосується 
як ґрунту, так і повітря. Але, при надлиш-
ковій вологості, зростає ризик утворення 
грибків. Це істотно знижує кількість гарно-
го врожаю. Потрібно стежити за тим, щоб 
на поверхні ґрунту не утворювалася за-
тверділа шкірка і прорихлювати міжряддя 
обережно, що не пошкодити коріння. 

nday.te.ua

На грядці не має бути тісно

Щоб отримати 
хороший 
урожай, рослини 

варто проріджувати. 
Якщо норма посіву 
була завищеною (як 
це часто трапляється, 
коли насіння дрібне), 
то з часом рослини 
починають одна одну 
затінювати, конкурувати 
між собою за світло, 
ґрунтове живлення, 
воду. Тому з появою 
двох-чотирьох справжніх 
листочків покваптеся 
прорідити сходи.

Горох відлякає кротів, 
а кріп вбереже від гусені

Народна мудрість
Моркву висівають, коли зацві-

те осика.
Зацвіли нарциси – висаджу-

ють розсаду ранньої капусти, сі-
ють горох і буряки.

Листочки дуба розпустилися 
- це свідчення того, що замороз-
ків більше не буде. Тож настав час 
для посіву теплолюбних  культур 
- квасолі, кабачків, огірків та гар-
бузових.

Зацвіли черемха і глід – сіють 
кукурудзу, соняшник, садять піз-
ні сорти картоплі.

Запалив свічки каштан, цвіте 
горобина і духмяніє бузок - мож-
на сміливо висівати огірки і виса-
джувати розсаду помідорів, пер-
цю та баклажанів у відкритий 
грунт. 

Зацвіли півонії – сіють каву-
ни, дині.

Обізвалася горлиця – час сія-
ти гречку.

Закувала зозуля – сіють льон.

Таємниці вирощування салату
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Учень шумського НВК-гімназії 
переміг у Всеукраїнській 
олімпіаді з англійської 

мови. Також він був учасником 
міжнародної програми «Flex». 
Взявши участь в усіх трьох 
турах програми й показавши 
відмінні знання з англійської, 
хлопець потрапив до числа тих, 
хто за програмою обміну мав 
можливість рік навчатися у США. 
Юрій розповів «Нашому ДНЮ» 
про свої враження від поїздки 
і про те, чим відрізняється 
навчання у США й Україні.

- Юрко, як зустріли тебе Сполучені 
Штати, не важко було? 

- Мені пощастило, бо потрапив у при-
йомну сім’ю, яка має українське коріння. 
Моя прийомна мама Анна - українка з аме-
риканської діаспори з міста Баффало, що у 
штаті Нью-Йорк. Її батьки колись емігру-
вали до США. Прийомний тато Василь - ро-
дом з Хоросткова. Із 48 років - 25 він про-
жив у Штатах. Це вже типова американ-
ська сім’я, але вразило те, що вони дуже 
цінують і поважають українські традиції, 
дбають про те, щоб знати свій родовід. 

Прийомна сім’я мала слідкувати, щоб 
я відвідував школу, тричі на день хар-
чувати мене, сприяли у всьому. Я подру-
жився з прийомними батьками і з моїми 
прийомними сестрою та братом. Із пер-
ших днів у сім’ї намагалися розмовля-
ти зі мною українською, а в кімнаті, де я 
жив, повісили портрет Тараса Шевченка. 
До слова, родина дуже активна у житті 
української громади в Баффало. 

На початках купували мені деякі  
речі. Потім я робив це сам, оскільки отри-
мував стипендію - 125 доларів. Разом з 
ними їздив на відпочинок у Маямі.  

Пощастило мені ще й тому, що жив у 
штаті Нью-Йорк, який вважають найлі-
беральнішим. Усі закони, які планують 
прийняти у США, випробовують саме тут. 

Жили ми на кордоні з Канадою, 
близько Ніагарського водоспаду. 

- Твої перші враження від школи, у 
якій навчався цілий рік - які вони? 

- Школа вразила великими розміра-
ми. Тут навчається півтори тисячі дітей.
Учні та вчителі - приємні, привітні, під-
тримували мене. З перших днів було важ-
ко звикати, адже навчання - англійською 
мовою. Але я старався, просив, щоб мене 
виправляли, коли щось не так, і швидко 
адаптувався. Унікальний випадок: у чу-
жій країні мені довелося вивчати ще й  
іспанську мову. 

- Порівнюючи систему освіти США і 
України, які висновки для себе зробив? 

- За рівнем знань ми не відстаємо, на-
впаки - в Україні дають хороші знання. 
Просто у США система побудована так, 
що спонукає школярів до самостійності. 
Зранку вони навчаються у школі - біль-
шість навантаження припадає саме на ці 
години, а після обіду мають можливість 
працювати, заробляти гроші. Молодь, пе-
реважно, працює у фаст-фудах. Наймен-
ша оплата праці у США за годину роботи 
- 8 доларів 20 центів. Тобто, діти з ранніх 
років незалежні від батьків. Коли після 
закінчення школи вони бажають навча-
тися у коледжах, то вже вміють заробля-

ти. Коледжі у США платні. 
Не всі американці здобувають освіту 

після закінчення школи. Наприклад, мої 
прийомні батьки у коледжі не навчалися, 
проте, можуть себе забезпечити, працю-
ють, мають два пристойних автомобілі. 
Вони - середньостатистична американ-
ська родина. 

Якщо порівнювати, то секрет успі-
ху нашої освіти - у кращому поряд-
ку, дисципліні. Вчителі більше моти-
вують учнів, можуть присоромити. У 
США це - недопустимо. Права учня там 
вищі за права учителя. Законодавство 
зобов’язує дітей здобути середню осві-
ту - вони вивчають елементарні речі. 
До восьмого класу - загальні предмети. 
Далі - обирають профіль і, навчаючись, 
заробляють бали для майбутнього на-
вчання у коледжі. 

- Крім уроків у школі, мав ще якісь 
заняття? 

- Активно займався волонтерством. 
Безкоштовно навчав української мови 
дітей з нашої діаспори, брав участь у при-
биранні пляжу біля озера Ері, в різнома-
нітних заходах, пов’язаних із збором до-
помоги для учасників АТО, у семінарах, 
конференціях тощо. 

- Як американці ставяться до по-
дій в Україні? 

- Загальної думки немає, оскільки ін-
формацію про це кожен черпає з різних 
джерел. Але переконувати американ-
ців не доводилося, вони знають правду 
про нашу країну. Часто мене запитували, 
з якої я України - Східної чи Західної, чи 
немає загрози моєму життю та моїм рід-

ним. 
- Судячи з розповіді, рік, проведе-

ний у США, був для тебе успішним і ці-
кавим. 

- Звичайно! З перших днів у мене був 
культурний шок. Там зовсім інше життя. 
Вкотре переконався: вивченню англій-
ської мови потрібно приділяти багато 
уваги, адже це - мова міжнародного спіл-
кування. Тому дуже вдячний вчителям 
Оксані Петрівні, Стефі Михайлівні Шим-
ків за те, що допомогли мені у цьому. 

Якби я сьогодні потрапив у Штати, 
міг би подорожувати країною - стільки 
нових друзів і знайомих з’явилося. Своїм 
одноліткам раджу прислухатися до дум-
ки вчителів, батьків, як я це зробив свого 
часу, докласти зусиль до навчання, бути 
активними у громадському житті.

- Юро, не вірю, що за рік з тобою у 
Штатах не трапилося нічого кумед-
ного… 

- Найбільше запам’ятався останній 
день перебування у Штатах. Я збирався 
додому, стомився, ліг спати і… не почув 
дзвінка будильника. Як результат - спіз-
нився на літак, тому в Україну довелося 
летіти самому, без інших учасників про-
грами, робити пересадки. 

- Ти вже думав над тим, чим за-
йматимешся далі? 

- Остаточно - ні. Хотів би вивчати ди-
пломатію, міжнародні відносини, пере-
клад. Побачу, можливо, робитиму це за 
кордоном. Але те, що знання з англій-
ської буду активно застосовувати, це 
точно. 

Алла ОМЕЛЬЧУК.

«За рівнем знань ми не відстаємо. 
Але у США більше спонукають 

школярів до самостійності»
Одинадцятикласник 

із Шумська 
Юрій Бондарчук
 завдяки своїм 

знанням рік 
здобував освіту 

з американськими 
ровесниками.

Кременецькі перевізники погрожують 
зупинити автобуси через пільговиків

У районному будинку культури відбулися громадські слухання щодо 
пільгового перевезення громадян в м. Кременці на Тернопільщині. Місь-
кий голова Олексій Ковальчук повідомив, що питання перевезення піль-
гових категорій громадян і компенсація витрат перевізникам за ці по-
слуги є одним із найбільш проблемних питань, яке цього року постало 
перед усіма містами України. Про це повідомляє сайт «Пульс Кремене-
ця».

У державному бюджеті на 2016 рік не передбачено коштів на відшко-
дування перевізникам витрат на здійснення пільгових перевезень.

Під час дискусії консенсусу так і не було досягнуто. Перевізники зая-
вили: якщо їх будуть змушувати перевозити пільговиків, вони зупинять 
автобуси.

Питання перевезень у Кременці розглядатимуть на засіданні вико-
навчого комітету міської ради.

На місце події прибула міс-
цева пожежна команда села 
Соколів і підрозділ державної 
пожежно-рятувальної частини.

На час прибуття рятуваль-
ників вогонь охопив части-
ну дерев’яної підлоги, полицю 
з церковною літературою, дві 

лавки та 30 кв. м пластикової 
вагонки, якою були оббиті сте-
ля і стіни.

Вогонь не встиг завдати зна-
чних збитків, і в цьому значна 
заслуга місцевих пожежників, 
які дислокуються у Соколові.

Причини виникнення поже-

жі та збитки встановить слід-
ство.

До слова, церква Успін-
ня Божої Матері збудова-
на у 1843році, і хоч вона не є 
пам’яткою архітектури, для 
села має велике культурне та 
духовне значення.

На Бучаччині 
ледь не згоріла церква, 
збудована у 1843 році

До державної 
пожежно-
рятувальної 

частини у м. 
Бучач надійшло 
повідомлення 
про те, що в 
селі Соколів 
виникла пожежа 
в приміщенні 
церкви Успіння 
Божої Матері. 
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Заради учениці опанувала
 шрифт Брайля

Особливо мріє про таку бібіліотеку тернопільська 
школярка Марічка Галайда. Незряча дівчинка навчаєть-
ся уже четвертий рік у Тернопільській школі №16. Вона 
– єдина у Тернополі зважилася на такий крок. Хоч їй і ре-
комендували здобувати освіту вдома за індивідуальною 
програмою. Та здібна дівчинка і її наполегливі батьки не 
опустили руки і віддали доньку у звичайну школу. 

Щоб Марічка в своєму рідному місті могла освою-
вати шкільну програму (адже найближчий спеціалізо-
ваний заклад для незрячих діток 1-4 класів є у Львові 
– ред.), її вчителька Мирослава Киналь самостійно ви-
вчила шрифт Брайля. 

Зізнається, спершу хвилювалася, чи все вийде. Але 
вирішила спробувати допомогти дівчинці. 

- Марічка чудово влилася в клас, - розповідає педа-
гог. - Дівчинка активна, допитлива, у неї добре розвине-
не логічне мислення. Її полюбили однокласники і всіля-
ко їй допомагають та переживають за неї.

Дівчинка сидить на уроках разом з дітками і сприй-
має інформацію на слух, а після їх закінчення – займа-
ється індивідуально українською та англійською мова-
ми і математикою, адже для опанування цих предметів 
необхідно писати.

Шрифт Брайля Марічка освоїла ще до школи. Спер-
шу у Березовиці його опанувала мама, а тоді навчила 
доньку. Тож педагог вирішила підтримати дівчинку і, 
щоб займатися з нею, теж вивчила цю техніку. 

- Мама написала мені на листочку, як позначається 
кожна буква, і я приблизно за тиждень навчилася чи-
тати шрифтом Брайля, - розповідає Мирослава Петрів-
на. -  Я переконана, що Марічка і надалі повинна навча-
тися у нас. Тут у неї багато друзів, вона в колективі, по-
стійно спілкується з дітками, бере участь у різних куль-
турних заходах. У неї гарні оцінки. Вона дуже старанна 
і відповідальна. 

Щоб не навчатися за радянськими, 
підручники створювали власноруч

- Коли дівчинка тільки пішла до школи, підручників 
для неї не було зовсім, - розповідає Мирослава Петрів-
на. - Разом з мамою ми самі намагалися їх писати. Адже у 
першому класі нам дали букварик зі школи для незрячих 
у Березовиці, там ще були тексти про Леніна та Радян-
ський союз. По ньому ми трохи тренувалися. А далі мама 
переписувала Марічці тексти з книг, за якими вчать-
ся її однокласники. У такий спосіб створювали власні 
підручники. Лише у третьому класі нам видали підруч-
ник шрифтом Брайля, а цьогоріч знову даємо собі раду 
самі. Окрім навчальних книг, дівчинці не вистачає і па-
перу для незрячих. Тому однокласники збирають для ді-
вчинки картонні обкладинки зошитів. На них вона пише 
контрольні та виконує домашні завдання. 

Марічка дуже активна, цікава, оптимістична дівчин-
ка. Вона пише вірші, любить співати, власноруч виго-
товляє прикраси з бісеру. Зараз готується до благодій-
ного концерту. Вона поводиться, як її ровесники, і прак-
тично не відчуває, що чимось відрізняється від них, 

- додає Мирослава Петрівна. - Більше хвилюються за неї 
рідні.  

- Спершу лікарі не сказали нам, що дитина не бачить, 
– розповідає про недугу дівчинки її мама пані Леся. - Ма-
річка народилася семимісячною. Коли дитина лежала в 
кювезі, ймовірно, було передозування кисню і через це  
виникло відшарування сітківки. Ми лікували Марічку, 
але зір так і не змогли врятувати. 

Пані Леся сподівається, що вдасться провести обсте-
ження та хоча б трішки відновити зір, адже медицина 
не стоїть на місці, з`являются нові методики. 

Марічка дуже наполеглива і сумлінна. Вона швидко 
схоплює інформацію і, що найважливіше, хоче вчитися. 
Та у її випадку на шляху до знань є досить значні пере-
пони – відсутність книжок, висока ціна паперу для не-
зрячих. Альтернативою є аудіо-підручники, які можна 
слухати на спеціальних пристроях. Однак, і їх обмаль. 
Координатори проекту роблять все для того, щоб ство-
рити якомога більше звукових книжок. Чекає на це і Ма-
річка. З наступного навчального року вона переходить 
у п’ятий клас, до інших вчителів. Педагогів, які знають 
шрифт Брайля, у звичайних українських школах прак-
тично немає. Тож єдина надія на аудіопідручники. Ді-
вчинка, її рідні та перша вчителька не планують здава-
тися і вірять, що їй вдасться закінчити школу, здобути 
освіту та знайти своє місце в житті. Адже, незважаючи 
на всі труднощі, швидше всього рамки та обмеження іс-
нують лише у наших головах. Якщо ж є прагнення і мрії, 
то їх обов`язково можна досягти. 

Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільська школярка 
Марічка Галайда мріє 
про дейзі-бібліотеку

Незряча дівчинка навчається у звичайній 
школі, пише вірші та виготовляє прикраси

«Наш ДЕНЬ» вже писав про 
унікальний проект для до-
помоги незрячим людям, 
який започаткували у Тер-
нопільській обласній уні-
версальній бібліотеці разом 
із партнерами зі Львова. 
Його мета - створити першу 
в Україні дейзі-бібліотеку. 
Вона міститиме аудіо-
книжки, озвучені в спеці-
альному сучасному фор-
маті – дейзі, який особливо 
зручний для користувачів із 
вадами зору, оскільки має 
функцію навігації книжкою. 

Допомогти дівчинці та іншим незрячим людям можна, 
долучившись до створення дейзі-книг у Тернополі. 
Для цього треба звернутися в обласну універсальну 

наукову бібліотеку, що на бульварі Тараса Шевченка, 15 
та «озвучити»  хоча б одну книгу. 

Телефон для довідок: (0352) 52-03-74, 52-41-89.

У сквері Чорновола з’явиться перший в Україні сучасний при-
стрій - «сонячне дерево», яке буде виробляти електрику із сонячного 
світла. Як повідомив заступник міського голови Владислав Стемков-
ський, від «дерева» тернополяни зможуть заряджати мобільні теле-
фони та інші гаджети.

- Незабаром у центральній частині міста, неподалік пам’ятника Пушкі-
ну, розпочнуть роботи з монтажу «сонячного дерева». Такі дерева є у бага-
тьох європейських містах. Біля підніжжя дерева буде облаштовано лавки, 

а також спеціальне пристосування для зарядних пристроїв мобільних те-
лефонів та інших портативних пристроїв невеликої потужності», – розпо-
відає Владислав Стемковський. – Окрім того, тернополяни, які відпочива-
тимуть у сквері, зможуть скористатися безкоштовним WiFi.

До слова, перші сонячні зарядні пристрої почали створювати ще 
у 1998 році. Однак першим, розробленим спеціально для підзаряд-
ки мобільних пристроїв, було «Суничне дерево» сербської компанії 
«StrawberryEnergy».

Перше в Україні сонячне дерево встановлять у Тернополі
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Бананове печиво

Потрібно: 1 банан, 3/4 скл. борошна, 1 
скл. цукру, 2 ст. л. меду, 1 ч. л. розпушувача, 
1 ст. л. води.

Приготування: стиглий банан подріб-
нити в однорідну кашку, додати цукор, мед 
і нагріти суміш на водяній бані до повно-
го розчинення цукру. Потім додати розпу-
шувач. Після того, як суміш побіліє й збіль-
шиться в об’ємі, зняти з водяної бані й охо-
лодити, додати просіяне борошно і замі-
сити тісто. Додати в тісто трохи води (1 ст. 
л., можна додати маргарин). Розкачати тіс-
то товщиною не менше 1 см. Потім виріза-
ти фігурки спеціальною формочкою. Деко 
змастити олією або скропити водою, злег-
ка посипати борошном, викласти печиво. 
Зверху кожне печиво за допомогою пензли-
ка змастити водою, посипати цукром і випі-
кати до золотавої скоринки 7-10 хв. Печиво 
готується дуже швидко. Перетримувати не 
варто - затвердіє.
Шоколадне брауні

Потрібно: 120 г борошна, 100-150 г цу-
кру (якщо додавати будь-які солодкі інгре-
дієнти - цукати, банани, мед, то потрібно 
менше), 50 мл олії, 150 мл води, 0,5 ч. л. по-
рошку для випічки, 3 ст. л. какао.

Приготування: важко уявити, як без 
масла, яєць та шоколаду можна приготу-
вати смачне печиво. Але при наявності мі-
німуму інгредієнтів та фантазії цей десерт 
може бути вишуканим. Отож, слід просіяти 
та змішати сухі інгредієнти, додати олію та 
воду. Це базовий рецепт. Далі можна експе-
риментувати: цукати, карамелізовані яблу-
ка, горіхи, родзинки, вишні, в’ялена журав-
лина, грильяж, шматочки чорного шокола-
ду, червоний перець та навіть розмарин. За-
мість води можна додати ананасовий сік. 
А якщо посипати зверху арахісом - він апе-
титно підсмажиться в духовці. Випікати 
при 180° 15-20 хв. Готовність перевірити 
дерев’яною шпажкою.

Фруктова галета
Потрібно (для великої галети, 38-40 

см): для заварного тіста - 320 г борошна, 
100 мл води (дуже гарячої), 100 мл олії, 1 ч. 
л. порошку для випічки, сіль; для начинки - 
фрукти або джем. А також – панірувальні су-
харі або манка, цукор. 

Приготування: борошно, порошок для 
випічки, сіль змішати, замісити тісто. Воно 
буде м’яким та еластичним. Дати йому по-
стояти хвилин 30 при кімнатній темпе-
ратурі. В тісто можна додати цедру лимо-
на або апельсина, ваніль, кардамон. Розка-
чати коло, середину краще залишити тро-
хи товщою, ніж краї: на ній буде багато на-
чинки. Посипати панірувальними сухарями 
або манкою. Викласти на середину будь-які 
ягоди-фрукти. Відступати від краю десь на 
5 см. Якщо начинка занадто рідка, додайте 
до неї столову ложку крохмалю. Загорну-
ти краї всередину по колу, залишивши се-
редину відкритою. Посипати галету звер-
ху цукром, фруктову начинку - горіхами, 
кунжутом або гарбузовим насінням. Випі-
кати при 210° 50-60 хв., або поки галета не 
зарум’яниться.
Печиво з цільнозернового 
борошна

Потрібно: 240 г цільнозернового бо-
рошна, ¼ ч. л. порошку для випічки, ¼ ч. л. 
соди, ¼ ч. л. солі, 1 ст. л. меду, 0,5 ст. води, 3 ст. 
л. оливкової олії.

Приготування: змішати сухі інгреді-
єнти, додати вологі. Перемішати до одно-
рідності. Можна додати обсмажені вівсяні 
пластівці, подрібнені горіхи, козинаки, це-
дру цитрусових, ізюм, мак, насіння льону 
- все, чим вам захочеться похрумати. Дати 
тісту постояти 10-15 хв. Розкачати тісто 
товщиною 3-4 мм та вирізати печиво. Випі-
кати при 180° 10-15 хв., встановивши деко у 
верхній частині духовки.

Ягідний мус на манці
Потрібно: манна крупа - 100 г, ягоди 

(журавлина, брусниця, чорна або червона 
смородина) - 300 г, цукор - 200-250 г, вода - 
400 мл.

Приготування: ягоди розім’яти, додати 
100 мл води і відтиснути сік. У ягоди вли-
ти 300 мл води, додати цукор і закип’ятити. 
Процідити відвар і викинути вичавки. У від-
вар додати манку і варити  на невеликому 
вогні до консистенції густої каші. Повністю 
остудити. У кашу додати сік і добре збити. 
Маса повинна збільшитися і стати пінною. 
Розкласти мус у креманки і помістити в хо-
лодильник на 4 год.

Рогалики з повидлом
Потрібно: вода (трохи тепла) - 1 скл., 

дріжджі сухі - 30 г, цукор - 1 ст. л., сіль на кін-
чику ножа, олія соняшникова рафінована - 
1/2 скл., борошно пшеничне - 3 скл., пови-
дло - 1 скл.

Приготування: у теплій воді розвести 
дріжджі, додати цукор і щіпку солі. У миску 
всипати половину борошна . Поступово по-
рціями додавати розведені дріжджі, соняш-
никову олію, борошно і поступово вимішу-
вати (тісто підходить під час замішування).  
Розділити тісто на 3 частини. З кожної час-
тини розкачати коло товщиною близько 5 
мм, розрізати його на 8 частин. На широку 
частину смужки тіста покласти 1 ч. л. пови-
дла, добре заліпити краї, щоб повидло не 
витікало, згорнути рогалик. Викласти рога-
лики на деко, змащене олією. Випікати в ду-
ховці до золотистого кольору.

Кучеряве печиво

Потрібно: 750 г борошна, 250 г коко-
сової стружки, 250 г цукру, 1 ч.л. розпушу-
вача, 150 мл води, 150 мл олії, 15 г ваніль-
ного цукру, сіль, 3 ст. л. варення (абрико-
сове, сливове).

Приготування: у мисці змішати бо-
рошно, розпушувач та кокосову стружку. 
Влити олію та ретельно вимішати. У те-
плій воді розчинити ванільний та звичай-
ний цукор, сіль. Все змішати та замісити 
тісто, розділити його на дві рівні частини, 
поставити на 20 хв. у холодильник. Одну 
частину розкачати у вигляді прямокутни-
ка, товщиною 0,5 см (я розкачувала відра-
зу на пергаменті для випічки і перекла-
ла все на деко). Змастити зверху варен-
ням і потерти другу частину тіста. Пекти 
при 180 гр. 20 хв. Ще гарячими порізати 
на квадратики. 
Морквяно-яблучний торт 
з вівсяними пластівцями

Потрібно: морква - 2 шт., пластівці ві-
всяні - 2 скл., борошно пшеничне - 2 скл., 
розпушувач тіста - 1 ст. л., цукор - 8 ст. л., олія 
- 6 ст. л., сіль; для крему: пюре яблучне - 500 
мл, крупа манна - 2 ст. л., абрикоси консер-
вовані (половинками) - 120 г, пластівці миг-
далеві - 1/2 скл., шоколад чорний - 70-80 г.

Приготування: натерти на дрібній 
терці дві середніх морквини. З’єднати тер-
ту моркву з цукром, олією і додати борош-
но з розпушувачем і пластівці. Ретельно 
перемішати і замісити тісто. Розділити на 
6 рівних частин, розкачувати круглі коржі 
на дошці, підсипаючи борошно. Тісто ви-
кладати у форму діаметром 21 см, попере-
дньо вистелену папером для випічки. Ви-
пікати в розігрітій духовці при 180 граду-
сах близько 15-20 хв.

Приготувати крем. Додати в яблучне 
пюре манку і варити на середньому вог-
ні, постійно помішуючи, 5 хв. Дати манно-
яблучному крему охолонути і збити до 

пишної консистенції. Готові коржі пере-
мастити  кремом. 

Для боків торта абрикоси за допомо-
гою блендера змолоти в пюре, нанести 
пюре на боки торта і обсипати мигдале-
вими пластівцями. Верх торта залити роз-
топленим на паровій бані гірким чорним 
шоколадом.

Грушевий пиріг з медом

Потрібно: 1 скл. цукру, 1 скл. води, 2 
ст. л. меду, 1 ч. л. соди, дрібка лимонної 
кислоти, 1/4 склянки подрібнених горі-
хів, 0,5 склянки олії, 1,5-2 скл. борошна, 
щіпка кориці або коріандру, приблизно 
3-4 груші.

Приготування: змішати цукор з во-
дою і додати трохи олії, підігріти рідину 
і додати мед. Розмішати, щоб цукор і мед 
розчинилися. Додати соду, лимонну кис-
лоту, корицю, горіхи, подрібнені до ста-
ну борошна, і борошно. Борошна потрібно 
стільки, щоб тісто нагадувало густу сме-
тану. Груші почистити, нарізати кубика-
ми і додати в тісто. Вилити тісто у форму. 
Випікати 30-35 хв. при 200 градусах.
Пісне морозиво

Потрібно: заморожена полуниця - 200 
г, банани -  1-2 шт., листочки м’яти або 
фрукти - для прикраси. 

Приготування: полуницю і банани з 
невеликим додаванням цукру подрібни-
ти в блендері. Отримане таким чином мо-
розиво викласти в креманки і прикрасити 
фруктами або листочками м’яти, а можна 
і тим, і другим . Консистенція морозива 
залежить від кількості бананів.  
Яблука, фаршировані 
мармеладом, родзинками
і горіхами 

Потрібно: яблука - 4 шт., родзинки або 
чорнослив - 30-50 г, волоські горіхи - 30-
50 г, мармелад - 30-50 г.

Приготування: яблука вимити й ви-
сушити. У кожного яблука зрізати верхів-
ку з плодоніжкою і акуратно видалити сер-
цевину, намагаючись не прорізати яблуко 
наскрізь. Волоські горіхи порубати, але не 
дуже дрібно. Мармелад нарізати кубика-
ми. Розпарені, помиті й висушені родзин-
ки (можна замінити на чорнослив) зміша-
ти разом з горіхами і мармеладом та напо-
внити отриманою начинкою підготовле-
ні яблука.  Проколоти  їх у кількох місцях, 
щоб при запіканніне тріснули, і викласти у 
форму для запікання, в яку попередньо на-
лити трохи води. Запікати яблука в духо-
вці до готовності  приблизно 10-15 хв. при 
температурі 180 ° С.  Готові яблука прикра-
сити шматочками різнобарвного мармела-
ду, злегка посипати цукровою пудрою.

nday.te.ua

Піст – зовсім не привід відмовлятися від смачних страв. 
Особливо, від різноманітних десертів. У сьогоднішній 
добірці – рецепти солодощів, які хоч і пісні, проте не 

поступаються за смаком “скоромним”! Спробуйте – і не тільки 
ваша душа буде задоволена, а й потішите себе та свою родину 
чимось солоденьким.

НЕЗВИЧАЙНА 
ВИПІЧКА 
ТА СОЛОДОЩІ 

Пісні рецепти: 
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Відповіді

Двоє мажорів прийшли до оперно-
го театру. Внизу, в оркестровій ямі - му-
зиканти, над ними - диригент. Полинула 
музика. Один шепоче іншому, показуючи 
рукою у бік сцени:

- Бетховен?
- Не знаю. Зі спини не зрозумієш.

  
Учителька на уроці:
- Діти, назвіть єдиного звіра, якого 

боїться лев. 
Учні хором:

- Левиця!
  

Син багатого українця каже батькові:
- У мене сьогодні вечірка, потрібні 

гроші.
- Візьми у сейфі.
- Скільки?
- Сантиметрів п’ять.

  
Дівчинка пише твір про свою родину. 

Запитує у матері:
- Мене лелека приніс?
- Звичайно, донечко.
- Правда, що тебе також лелека при-

ніс?
- Так.
- І бабусю?

- Авжеж.
Дівчинка пише: «У нашій родині три 

покоління жінок не мали нормальних по-
логів».

  
Податковий інспектор описує майно  

чиновника, якого підозрюють у корупції.
- Так, вілла в Іспанії. Коштує триста 

тисяч доларів. «Мерседес» - сто тисяч. Ра-
хунок у швейцарському банку - п’ятсот 
тисяч євро. І все це придбано за вкраде-
ні у народу гроші.

- Що ви таке говорите? Звідки ж у на-
роду такі гроші?!

  
Крутий бізнесмен вирішив балотува-

тися в депутати. Щоб заявити про себе і 

сподобатись електорату, попросив у свя-
щеника дозволу прочитати проповідь у 
церкві. Після проповіді запитує, чи все 
було добре.

- Загалом, може бути, - відповів отець. 
- Але золотий ланцюг поверх ряси одяга-
ти не варто. Пальці треба тримати пуч-
кою, а не віялом. І хрестити паству слід 
хрестом, а не мобільним телефоном. 

  
Летить український мажор до Німеч-

чини. Стюардеса оголошує:
- Через тридцять хвилин наш літак 

здійснить посадку в місті Баден-Баден.
Мажор каже сусідові:
- І навіщо двічі повторювати назву? 

Не лохи все ж таки летять!

Украiнськi 
жарти

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, при 

потребі допоможу знайти підходящу роботу. Те-
лефон: (068) 4329985, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-
катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Оренда
Здається в оренду нове ліцензоване примі-

щення аптеки. Площа – 75 кв. м. Ціна договір-
на. Тел.: 0964956693.

.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬnday.te.uaДозвілля 23

Інформація про ваше минуле, 
сьогоднішнє і що вас чекає завтра, 
знімаю вроки, вінок безшлюбності, 

поставлю сильний дзеркальний
 захист, можлива особиста

 зустріч і консультація на відстані.
Тел. (096)556-10-28 (питати Інну). 

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287
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ГОРОСКОП
з 13 до 19 квiтня
Овен  

Середина тижня буде дово-
лі успішною. Зберiть усi сили та 
йдiть уперед. На роботi вдасть-
ся закiнчити початi ранiше 
справи.
Телець 

Тримайте все пiд контролем 
i вiдповiдайте за свої слова та 
вчинки. Готуйтеся, цього тиж-
ня ситуацiя розвиватиметься 
незалежно вiд вас. Головне - не 
втрачати голову.
Близнюки 

Вашi iдеї так i просять-
ся назовнi. Не бiйтеся їх 
втiлювати, у вас усе вийде. 
Наберiться терпiння, це стане 
запорукою майбутнiх успiхiв.
Рак 

Усе складатиметься на 
вашу користь, особливо, якщо 
ви не звертатимете уваги на 

дрiбницi. Зберiгайте спокiй у 
будь-якiй ситуацiї.
Лев 

Цей тиждень принесе 
довгоочiкувану бадьорiсть 
духу. У стосунках з близьки-
ми пануватиме розуміння, а 
численнi поїздки не дадуть вам 
сумувати.
Діва 

Цей перiод пiдходить для 
рiзних рiшучих крокiв. Голо-
вне - не бiйтеся. Це стосується 
змiни iмiджу, що додасть хоро-
шого настрою.
Терези 

Сiмейнi клопоти та пробле-
ми наваляться вiдразу. У субо-
ту з’явиться шанс розвiятися i 
вiдпочити.
Скорпіон 

Прихований талант проя-
виться найближчим часом, а от у 
якiй галузi - доведеться з’ясувати 
самостiйно. Не вiдкривайте свої 
плани оточуючим.

Стрілець 
Якщо потягне на широкi 

жести, не дивуйтеся, адже не 
всiм зрозумiла ваша щедрiсть. 
Особливу увагу придiлiть побу-
товим проблемам.
Козеріг 

Останнiм часом ваш девiз 
- все по повнiй програмi. 
Знайдiть час для відпочинку, 
приділіть увагу собі й зустрінь-
теся з друзями. Очікуйте при-
ємних звісток.
Водолій 

Як би ви не намагалися охо-
пити всi справи, від переван-
таження ваше здоров’я рано 
чи пiзно дасть збій. Бiльше бу-
вайте на свiжому повiтрi та 
займiться фiзичними вправами.
Риби

Якщо ви вирiшили почина-
ти справу, не поспiшайте - по-
переду не найкращий перiод. 
У вихiднi зірки обiцяють нові 
знайомства.

індекс - 68710

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.
8 місяців – 99,84 грн.

Вітаємо!
Доброго чоловіка, 
чудового батька 

Ігоря Васильовича 
Тивонюка

із с. Старий Вишнівець 
Збаразького району

            з 30-річчям!
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття, 
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай сонце наповнює кожну хвилину,
Від горя хоронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина 
На многії і благії літа!
Нехай оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози, 
Щасливих сто років зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!

  З любов’ю – дружина Оксана, діти Іван, Інна, Андрійко.

Вітаємо!
Сумлінного працівника, 

хорошу людину 
Михайла Петровича

 Пеляка
з Днем народження!

Дозвольте Вас сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік.
Здоров’я, щастя щиро побажати
На все життя, на довгий-довгий вік!
Хай спокій, радість і достаток 
Сиплються, немов вишневий цвіт. 
Хай малює доля з буднів свято 
І дарує Вам багато літ!
Нехай Господь Вас у опіці має,
А Матір Божа скрізь охороняє!

  З найкращими побажаннями - 
адміністрація фермерського господарства 

«Вікторія-92». 

Вітаємо!
15 квітня відзначатиме свій день народження 

Андрій Васильович Мудрий, 
а 5 квітня відсвяткував свій день народження 

його люблячий синочок 
Олександр.

Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино.
Будьте  завжди щасливі й веселі,
Життя бережіть, бо єдине воно.
Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя Ваше квітло,
Весною буяла душі доброта.
Любові, добра Вам, чистого неба,
Поваги, пошани й людського тепла.

З любов’ю - батьки, дідусь і бабуся - Василій та Гали-
на із c. Плотича Козівського району.

Вітаємо!
Свого духовного наставника отця Богдана Зінченка 

з Днем народження, яке він святкує 14 квітня!
Низький Вам уклін, всечесний отче, за невтомну сумлінну працю на Христо-

вій ниві. Бажаємо міцного здоров`я, Божих ласк і благословення, опіки Пресвя-
тої Богородиці для Вас і Вашої родини, Ваших дітей, онуків. 

Нехай повага, християнська любов і духовне вдосконалення Вашої пастви 
будуть Вам нагородою за невтомну працю. 

Щаслива мати, що такого сина народила,
І на життєвий шлях благословила. 
До нас прийшли Ви настоятелем у храм,
За це ми вдячні Господу і Вам.
Нехай Господь кріпить Вас - 
Ми його благаєм, 
Бо ж віра – найдорожче, що ми маєм.

Ми вдячні Вам за працю й простоту,
За Ваше серце, щирість й доброту.
Дай Вам, Боже, сили від світу,
І служити нам многії літа,
Щоб Вас Бог в опіці мав
 І всі біди відвертав.

З глибокою повагою і шаною - парафіяни 
села Плотича Козівського району.

З повагою – колектив працівників служби цивільного 
захисту у Козівському районі та 18 державної пожежно-

рятувальної частини (смт. Козова). 

Біля Тернопільської школи-колегіуму Патріар-
ха Йосифа Спіпого облаштували шкільний дендра-
рій.  Державні підприємства Тернопільського обласно-
го управління лісового та мисливського господарства 
надали майже сотню декоративних саджанців магонії 
падуболистої, туї шаровидної та колоновидної, ялівця 
козацького та колоновидного, ялини канадської, яли-
ни колючої блакитної, самшиту, кизильника і гінгко 
білоба. А щоб учням комфортніше відпочивалося, бе-
режанські лісівники надали для облаштування ден-
драрію лавочки, - повідомляє прес-служба обласного 
управління лісового господарства. 

Дендрарій буде не лише місциною відпочинку 
шкільної молоді, а й екокуточком, де школярі мати-
муть змогу вивчати види декоративних порід, а також 
навчатимуться правильно доглядати за ними.   

- Цей дендрарій – спільний проект громадського 
об’єднання «Екоальянс» та географічного факульте-
ту Тернопільського державного педагогічного універ-
ситету ім. І.Гнатюка, - розповів голова ГО «Екоальянс» 
Олександр Філь, - Його можна назвати одним із най-
сміливіших проектів, адже довелося чимало попрацю-
вати, щоб облаштувати такий красивий куточок і при 
цьому не залучати бюджетні кошти.

Біля школи з’явився дендрарій

У квітні 2016 року святкують дні народження пра-
цівники  18 державної пожежно-рятувальної части-
ни Управління Державної служби з надзвичайних си-

туацій України у Тернопільській області, а саме :
Ігор Тріль, Мар’ян Конопацький, 

Богдан Бучак, 
Катерина Коздрінь! 

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


