
  із світлим 
    Христовим 
     Воскресінням!

Щиро вітаю працівників 
газових господарств 
області, ветеранів праці  
та всіх споживачів 
блакитного палива

 Світле свято Воскресіння Христового уособлює найсвятіші 
духовні цінності та прагнення, наповнює наші серця вірою і наді-
єю у здійснення найзаповітніших мрій і очікувань.

Ці, по-особливому неповторні, дні спонукають нас  по-новому 
побачити й відчути себе в світі, оцінити чистоту своїх помислів, 
бажань та вчинків, а ще - бути добрішими, милосерднішими, бла-
городнішими, терплячішими один до одного.

Нехай чудо Христового Воскресіння, про яке сповістив ан-
гел, принесе мир і спокій у Ваше життя! Божої благодаті і благо-
словення Вашим  родинам, гармонії та порозуміння у сімейному 
житті, внутрішньої свободи та оновлення!

Нехай Господь дарує Вам любов, здоров’я, радість, мир та зла-
году на довгії літа, а Боже благословення буде запорукою миру на  
землі, духовного відродження нашої держави, здійснення найза-
повітніших сподівань! 

Із Воскресінням - світлим святом!  
Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає  
та щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров’я  
і благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,  
радійте, бо Христос Воскрес!

Начальник об’єднання
“Тернопільгаз”  

Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

Великдень знову стукає у наші двері, писанково різнобарвить 
весняні поля і луки, сади та діброви, звеселяє серця, вселяє у них ве-
лику віру у Господню благодать. Ми всі зачекалися цього величного 
християнського свята, бо саме Воскресіння Христове символізує пе-
ремогу добра над злом, оновлює світ і спонукає нас до нових корис-
них справ на благо нашого народу, в ім’я України.

Дорогі краяни! Щиро вітаю вас із Великоднем! Хай наші щирі мо-
литви почують небеса і хай повернуться вони на землю - у кожну ро-
дину - щастям та достатком, любов’ю та повагою. Хай Божа ласка не 
оминає вас, ваших рідних і близьких. Хай Ісус благословляє кожен 
прожитий вами день, вашу нелегку працю, помисли та дії.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою – Петро ПЕЛЯК, голова фермерського 
господарства «Вікторія-92», Козівський район. 

із світлим 
Христовим 
Воскресінням!

Щиро вітаю працівників та пайовиків 
фермерського господарства 
«Вікторія-92», їхні родини, усіх краян

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля
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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Микола ПИЛИПІВ, голова ради об’єднання сільгоппідприємств області.

Воскресіння Христове спонукає кожного з нас ще раз замислитися над ві-
чними цінностями християнської моралі, дає добру нагоду наповнити свої 
серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. З настанням Пас-
хальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі людські надії й сподіван-
ня на щасливу долю. Вітаючи зі світлим Воскресінням Христовим, шановні 
краяни та дорогі хлібороби, щиро бажаю вам здоров’я, щедрих урожаїв, по-
гожих днів, благополуччя і злагоди в родинах, миру в Україні та Божого бла-
гословення на добрі справи. 

Із найсвітлішим весняним  
святом - Великоднем! 

Дорога українська 
родино!

Воскресіння Ісуса Христа 
знову приходить на 

нашу землю небесним 
променем віри і надії.
Хай ця Господня ласка не обми-

не жодної української душі та жод-
ної української домівки. Хай Божа 
благодать наповнить наші спраглі 
серця життєдайним світлом хрис-
тиянської любові та милосердя. 
Миру й достатку, здоров’я і злаго-
ди Вам, дорогі українці! 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Від Ліги підприємців 
«Українська справа» - 

Михайло РАТУШНЯК.

У Копичинцях тече
червона 
річка 5  

стор.

Дорогі мої 
земляки, 
краяни!
Прийміть 
щиросердечні 
вітання з 
радісним і 
величним 
християнським 
святом – 

Воскресінням 
Христовим! 

Нехай Великодні дзвони принесуть у 
Ваші домівки радість, достаток, спокій і 
благополуччя, щастя і міцне здоров’я, на-
повнять душу добром і милосердям. Щиро 
вдячний усім Вам за прожиті пліч-о-пліч дні, 
сповнені нелегкою  хліборобською працею, 
добрими справами і світлими помислами. 
Тож хай і надалі колоситься та щедро врожа-
їть наша спільна нива.  Миру усім у нашій кві-
тучій Україні, Божого благословення! Нехай 
у Ваших серцях завжди живуть віра і надія, 
а світло Господньої любові осяває усе життя. 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!
З повагою – директор 
ПОП «Іванівське»  
Теребовлянського  
району, Заслужений  
працівник сільського 
госпо дарства  
України  
    Антон БІЛИК.
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Володя був другою і пізньою дити-
ною у своїх батьків. Дуже любив птахів, 
кожну рослинку, кожну травинку. Мав 
чудову пам’ять, був дуже допитливим 
і кмітливим. Легко навчався у школі, а 
після уроків разом із хлопцями бігав за-
порошеними сільськими вуличками, на 
лузі грав у футбол, ловив рибу.

Відслуживши армію, пішов працю-
вати водієм у місцевий колгосп. Його 
вправних рук слухалося кермо будь-
якого транспорту, за який доводилося 
сідати.

Був великим мрійником. Подумував 
про гарну, дружну родину, але тої, єди-
ної, з якою пішов би під вінець, чомусь 
не зустрів. Мабуть, Господь дарував 
йому долю допомагати, виховувати не 
своїх дітей…

Утім, три донечки його сестри Ма-
рії, яка рано овдовіла, стали йому рідни-

ми. Щоб поставити на ноги дітей, 
сестра була змушена поїхати закордон. 
Була впевнена: Володимир потурбуєть-
ся і про батьків, і про дітей.

Коли батько Едвард відійшов у за-
світи, Володя замінив племінницям не 
лише тата, а й дідуся. Ось так – у турбо-
тах про рідних людей минали його мо-
лоді літа. Але Володимир ніколи і ні на 
що не жалівся, навіть гадки не мав зали-
шати село.

Коли найстарша племінниця Іванка 
вийшла заміж, радо прийняв у дім зятя 
Петра. Згодом у молодого подружжя на-
родилося маленьке сонечко – донечка 
Христинка. Вона кликала Володимира 
дідусем.

Сумував він тоді, коли, закінчив-
ши школу, покинула оселю племінниця 
Катя. Здавалося, тепер уже можна було 
планувати і особисте життя, втілювати 

мрії, які роками виношував глибоко у 
серці. Якби не війна…

Отримавши повістку, Володимир, 
не роздумуючи, став збиратися. Рида-
ла старенька мати, вмовляла сина зали-
шитися: «А як же я, Володю?». Його сер-
це краялося, бачачи ці гіркі материнські 
сльози, проте був впевнений: мусить 
йти захищати рідну землю. «Мені уже 
сорок, а там, на фронті, служать значно 
молодші. По-суті – мої діти. Соромно хо-
ватися за їхніми спинами», - казав.

Веселий, жартівливий, на бойових 
навчаннях Володимир підтримував мо-
лодих, по-батьківськи розраджував, об-
надіював: «Ми обов’язково переможе-
мо!». Недарма ж бойові побратими на-
зивали його Батею.

Тут, у холодних окопах, виснажений 
бойовою підготовкою, він ніколи не па-
дав духом і подумки линув до рідних Го-
лоток, до батьківської хати. Завжди че-
кав дзвінків від рідних. У коротких не-
спокійних снах бачив лелече гніздо, 
матір-голубку, малу Христинку. Згаду-
вав, як та вечорами любила вмощува-
тися на його колінах і, притулившись до 
грудей, засинала. Дуже хотів побувати 
вдома на Різдво, тепло обняти згорьо-
вану матір, розрадити її: «Ось я – живий, 
здоровий. Так буде і надалі, а ви хвилю-
валися…»

Хотів по-дорослому погомоніти і з 
похресницею Зоряною, яка приїхала на 
кілька днів із далекої Італії, сподіваю-
чись зустрітися з хрещеним батьком. 

…Відпустка промайнула швидко. Сум 
огорнув подвір’я, коли Володимир про-
щався з ріднею. Печальними очима об-
вів свою хату, заплакану матір, вулицю, 
якою в дитинстві бігав з друзями. Хова-

ючи очі, змахнув скупу чоловічу сльозу. 
Немовби відчував…

Зимового дня чорним птахом у вікно 
матері постукала страшна звістка з Дон-
басу: Володя загинув…

Боже милостивий, немає на світі ні-
чого страшнішого, аніж пережити свою 
дитину, віддати сирій землі молодого 
сокола, доживати свій вік у скорботі і 
тривогах. Не віриться матері, що знову 
і знову будуть повертатися лелеки з чу-
жих країв, а її син вже не повернеться ні-
коли.

Надворі знову квітує весна. Ожи-
ває природа, розливає п’янкий аромат. 
Люди готуються до святого Великодня. 
А мати Володимира Едвардовича Чес-
лавського, як і минулого року, прине-
се писанку і окраєць пасочки на моги-
лу сина-Героя. Поговорить, порадиться 
з ним, мов з живим, бо, і справді, Герої не 
вмирають.

Похресниця Зоряна разом зі своїм 
нареченим приходила до Володимира 
за батьківським благословенням. Там, 
на небесах, душа Володі раділа щастю 
молодих, благословила їх на довгу та 
щасливу путь.

Коли на могилу разом із бабусею 
приходить Христинка, вона завше цілує 
світлину, на якій Володя щиро усміха-
ється - такий ще щасливий… 

Життя триває. Тільки б швидше за-
кінчилася війна. Щоб ніколи більше ма-
тері не хоронили своїх синів.

Ніколи не заросте стежина до твоєї 
вічної домівки, дорогий Володю. 

Слава Україні! Героям слава!
Марія МАЛІЦЬКА.

с. Голотки 
Підволочиського району.

Знову Великдень без сина…
Біля обійстя 

Чеславських із 
села Голотки 

Підволочиського району 
багато років гніздилися 
лелеки. Щовесни усі з 
нетерпінням чекали їх 
повернення з далеких 
країв. Малий Володя 
часто виходив на подвір’я, 
задивлявся у глибоке 
небо, виглядаючи птахів. 
Лелеки кружляли над їх 
хатою, радісно клекотали, 
мовби сповіщаючи: ми 
– знову з вами, а потім 
опускалися у гнізда.

Щоразу, особливо під час 
президентських і парламент-
ських перегонів, кандидати у 
«слуги народу» обіцяють по-
вне скасування пільг і привіле-
їв для «обраних». Оголосила вла-
да про це і після Революції Гід-
ності. Однак, колишні чинов-
ники, екс-президенти, спікери 
й досі числяться у статусі еліт-
них пільговиків. Живуть екс-
високопосадовці за рахунок зви-
чайних українців. 

Приміром, колишній голова 
Верховної Ради Володимир Лит-
вин отримав за минулий рік на 
свій банківський рахунок шість 
мільйонів гривень. Його родина 
- ще 11 мільйонів. Він пояснив, 
мовляв, зберігає заощадження 
в інвалюті, а в декларацію пода-
ється цифра в національній ва-
люті. Також екс-спікер має у ко-
ристуванні службове авто разом 
із водієм, повідомив «24 канал». 

Загалом на автомобілі екс-
спікерів виділили із держбюдже-

ту більше двох мільйонів гри-
вень.

Володимир Рибак, який очо-
лював парламент під час Май-
дану, всі пільги заперечує. Хоча, 
також має у користуванні служ-
бове авто. І будинок у «Кончі-
Заспі», який, начебто, знаходить-
ся у державному підпорядку-
ванні. Екс-спікер стверджує: бу-
дувався за власний кошт. Однак 
Генпрокуратура проводить до-
судове розслідування щодо зло-
вживання владою Рибаком.

Серед сусідів Рибака у «Кончі-
Заспі» - колишні президенти Ле-
онід Кучма та Віктор Ющенко. І 
Володимир Литвин.

У телепрограмі журналіст-
ських розслідувань «Схеми. Ко-
рупція в деталях» повідомили: 
найбільше привілеїв за мину-
лий рік отримав Віктор Ющен-
ко. У його розпорядженні два ав-
томобілі й троє водіїв, а також 
кухар, дві покоївки та два офі-
ціанти, але їхніми послугами, 

за інформацією Держуправлін-
ня справами, останні 2 роки Ві-
ктор Ющенко не користувався. 
Торік на транспортне обслугову-
вання витратили 179 тисяч гри-
вень. Згідно з інформацією, 115 
тисяч, окрім пенсії, торік пішло 
за статтею довічного грошового 
утримання колишнього прези-
дента. Ще 323 тисячі 2015 року 
витратила держава на апарат 
екс-президента Ющенка – його 
помічників.

Варто зазначити: цього року 
на утримання колишніх прези-
дентів у держбюджеті передба-
чено понад 900 тисяч гривень. 

На малу пенсію скаржиться 
перший президент незалежної 
України Леонід Кравчук. За його 
словами, раніше він отримував 
18 тисяч гривень, а тепер - лише 
14. Невдоволення він висловлю-
вав і раніше - у 2009 році. Вод-
ночас, тоді заявив, що гроші для 
нього - «не проблема».   

Тим, що в державі економіч-
на криза і війна, колишні очіль-
ники держави, схоже, не пере-
ймаються, коли йдеться про осо-
бисті вигоди. Зрештою, на заслу-
жений відпочинок ніхто з висо-
копосадовців бідним не йде. Ко-
жен старається для себе, дітей і 
для внуків. 

Трапляється, що й європей-
ські «екси» нарікають на малу 
пенсію. Зокрема, свого часу 
«ганьбою» для найбільшої дер-
жави Східної Європи і члена Єв-
росоюзу назвав свою пенсію пре-
зидент Польщі Олександр Квас-
нєвській. І це при тому, що він 
отримує щомісяця 1,4 тисячі до-
ларів.

Загалом, президенти єв-
ропейських країн та США ма-
ють вищі пенсії, ніж їхні україн-
ські колеги. Але… рівень життя 
у цих країнах не можна порівня-
ти з Україною. Там - високі зарп-
лати, пристойні пенсійні випла-
ти у пересічних громадян, пра-
цює економіка, люди соціально 
захищені. Немає такої корупції, 
як в Україні, гучних скандалів і 
стільки мільйонерів серед держ-
чиновників, як у нас.          

Пенсія колишнього прези-
дента Латвії Андріса Берзінь-
ша, наприклад, складає близь-
ко 1,8 тисячі євро на місяць. 
Екс-президент Естонії Арнольд 
Рюйтель отримує трохи більше 
3,7 тисячі євро. Але, якщо порів-
няти міжнародний статус кра-
їн Прибалтики, членство в ЄС 
та в НАТО, соціально-економічні 
показники, то тамтешні екс-
очільники країн таки свої висо-

кі пенсії заробили. Бо малень-
кі держави, які також були в «со-
вдепії», зуміли зробити гігант-
ський поступ, порівняно з вели-
кою за територією, багатою на 
природні й людські ресурси та 
найродючіші у світі землі, Укра-
їною. 

Колишнім американським 
президентам платять доволі со-
лідні пенсії - 200 тисяч доларів 
на рік. Це - більше 16600 «зеле-
них» на місяць. При цьому до-
помогу від держави отримують 
і вдови екс-президентів США, 
яким виділяють з бюджету по 20 
тисяч доларів на рік. 

До речі, були прецеденти, 
коли екс-глави країн зверталися 
з проханням зменшити їм пен-
сійні виплати. У 2009 році поді-
бне звернення надійшло від ко-
лишнього латвійського прези-
дента Гунтіса Улманіса. Через 
важку економічну ситуацію у 
своїй країні він попросив урізати 
його пенсію, яка на той час скла-
дала близько 1,6 тисячі євро. 

Чи хоча б один з українських 
екс-президентів, спікерів Ради, 
урядовців, високопосадовців чи 
колишніх чиновників зробив по-
дібну заяву, коли країна опини-
лася у стані війни та кризи?

Ольга ЧОРНА. 

За які блага прості українці утримують 
ЕЛІТНИХ ПІЛЬГОВИКІВ?

Якби кожна влада, і нинішня в тому 
числі, так опікувалася про державу і 
народ, як дбає про «нужди» своїх по-
передників, то українці не бідували б. 
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Дорогі краяни!
Щиро вітаю Вас зі 
святом Воскресіння 
Господнього!

Нехай цей величний праз-
ник наповнить наші серця світ-
лими почуттями надії і любо-
ві, дарує щастя та добро, нади-
хає на благі та праведні справи 
і стане  початком нового жит-
тя  – мирного і щасливого!

Бажаю всім нам радості, здоров’я, добробуту і благополуч-
чя. Хай не покидають нас непохитна сила духу та стійкість 
віри у прекрасне майбутнє нашої України.

Христос Воскрес!
З повагою Олександр Богомол,  

т.в.о. начальника ГУНП  
в Тернопільській області.

Христос Воскрес – 
життя торжествує!

Ми святкуємо Воскресіння 
Христове, як феноменальну по-
дію, що колись сталася і продо-
вжує відбуватися з нами, бо ко-
жен віруючий одержав дар но-
вого життя, одержав здібність 
прийняти його і жити ним. Цей 
дар дозволяє  радісно ствер-
джувати – смерті нема! І хоча 
на землі люди продовжують зу-
стрічати смерть лицем до лиця, 
і колись вона прийде по нас, ми 
віримо, що Своєю власною смер-
тю Христос змінив саму сут-
ність смерті, зробивши її пере-
ходом, пасхальним празником, 
бо Пасха означає перехід до Цар-
ства Божого. Христос, «смер-
тю смерть подолав», обернув 
найбільшу людську трагедію в 
остаточну перемогу, зробив нас 
співучасниками Свого Воскре-
сіння. Ось чому під час пасхаль-
ного богослужіння Церква уро-
чисто кличе: «Христос воскрес 
– життя торжествує! Христос во-
скрес – і мертвих більш нема!»

Воскресіння Христове озна-
чає, що ми – люди, як неповтор-
ні, індивідуальні особистості ра-
зом з тілом, що являє собою ві-
дображення духу, врятовані від 

смерті. Смерть, яка ца-
рює ще в природі і над 
нашим тілом, буде зни-
щена загальним воскре-
сінням. Смерть втрати-
ла для християнина свій 
жах і страх. Ось чому в ці 
святкові дні Церква кличе нас 
до радості і святкування: «Сві-
тися, світися, новий Єрусали-
ме!», «Ликуй нині і веселися, Сі-
оне, Царя Христа узрів із гробу».

Ісус Христос зруйнував ство-
рену гріхом стіну між Богом і 
людиною. У Своїй Особі Він по-
казав Небесного Отця, Який роз-
криває людям Свої обійми. Поді-
бно до сонця, воскреслий Хрис-
тос зійшов над землею, щоб не 
заходити ніколи. Він залишив 
заповідь про те, що основний 
закон людства, без якого ми не 
можемо і не повинні жити на 
землі – любов: любов до Бога і 
любов один до одного така, як і 
любов до самого себе.

Ісус Христос навчав, що сми-
рення не принижує людину, а 
підносить, і що гордість гань-
бить її. Він сказав, що чисто-
та душі і тіла – найкраща оздо-
ба людини. У Своїй Особі Ісус 

Христос явив нам взірець до-
вершеності і краси. Народжений 
на землі і воскреслий з мерт-
вих Господь для того і приходив, 
щоб всякий віруючий в Нього не 
загинув для вічного життя.

У ці радісні пасхальні дні 
благаймо Воскреслого Хрис-
та нехай зміцнить усіх нас в на-
дії на перемогу добра над злом, 
життя над смертю, правди над 
неправдою і подасть нам все-
сильну поміч на добрі діла! Не-
хай радість, мир і любов будуть 
з нами в усі дні життя нашого.
ВЕСЕЛИХ, РАДІСНИХ  
І СМАЧНЕНЬКИХ СВЯТ!
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

о. Богдан Зінченко, 
член Національної 
спілки журналістів  

України.

У пасхальну ніч, що її подію Церква прославляє 
понад усі церковні празники, Богочоловік Ісус 
Христос завершив Свій спокутний подвиг. Явивши 

силу Свого Божества, Христос воскрес і тим самим 
подолав смерть. Цим явленням всемогутності Божої 
стверджено істину Його слова, Його діла, Його 
смерті на хресті за спасіння світу.

Шановні платники податків!
У цей благословенний час 
прийміть найщиріші вітання 
з нагоди найбільшого 
християнського свята 
Воскресіння 
Христового!

Святий Великдень несе нам дов-
гоочікувану радість воскресіння Сина 

Божого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, по-
селяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу.

Тож нехай Божа милість та благословення осяють ваше 
життя. Нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спо-
кій! Нехай до Вашої оселі прийде здоров’я, любов, щас-
тя і добробут. Зичу Вам гарного настрою, сімейно-
го затишку, незмінного успіху та здійснення 
усіх задумів.

Христос Воскрес!
З повагою, начальник 
Тернопільської ОДПІ  
Петро ЯКИМЧУК. 

В погожу днину життєвого літа,
Де сонячна злива і щастя потік,
Бажаєм, щоб доля була обігріта,
Щоб смутку-печалі не знали повік. 
Щоб тихими веснами в затишку цвіту
Для вас усміхались добро і краса,
Роки щоб втішали 

врожайністю жита,

В усьому й завжди – благодатна пора. 
Ми любимо Вас і шануємо щиро
За розум, за вдачу, за серця тепло,
За те, що навчили нас жити у мирі,
У долі людські дарувати добро.

З повагою – колектив 
ПОП «Іванівське». 

Вiта мо!э

Мудрого господаря, щиру і 
добру людину, керівника ПОП 
«Іванівське», Заслуженого 
працівника сільського 
господарства України, повного 
кавалера ордена «За заслуги»

Антона Івановича БІЛИКА
з Днем народження!

До цих гарних, теплих слів приєднується 
весь колектив «Нашого ДНЯ»

Шануємо Вас, Антоне Івановичу, за одвічну селянську мудрість, за не-
зрадливу любов до землі, за трепетне ставлення до людей. Вам є чим гор-
дитися у житті: врожайними нивами і своєю гарною великою родиною 
– дітьми, внуками, правнуками. Щиро дякуємо і за підтримку «Нашого 
ДНЯ». З роси й води – до сотні літ!  
Роки птахами хай летять,
Та Ваше серце не міліє.
Нехай же Божа благодать
Його добром й надалі гріє.
Хай мрії сповняться й думки,
Якими щедрі і багаті.

Бажаєм Вам з роси й води 
Любові й злагоди у хаті,
Миру і спокою землі,
Яка дбайливо Вас зростила,
Здоров’я й щастя на сто літ,
І ще - козацької Вам сили!
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Незвичну  для парафіян Хресну дорогу організували у Роз-
гадові та Кальному Зборівського деканату. Віруючі пере-
неслися думками у зону бойових дій, переживали разом 

із воїнами-християнами, розділили почуття матерів, які теле-
фонують до синів, молилися за безстрашних волонтерів, меди-
ків, бійців, восхваляли Ісуса, який дає їм силу для боротьби і пе-
ремоги.

Отець Іван Гавдяк і Марійська Дружина читали тексти, а 
діти розгорнули дорогий серцю прапор з автографами бійців 
93 бригади. Разом з парафіянами у Хресній дорозі взяли участь 
воїни, які повернулися у рідні села з передової. 

Ольга ЗАМРОЗ.

Хресною  дорогою 
разом  з  воїнами  АТО 

НАДЗВИЧАЙНІ  НОВИНИ

Вдалося спіймати на 
гарячому  шестеро лю-
дей, які за допомогою екс-
каватора розрили май-
же півтора гектара запо-
відних земель задля видо-
бутку каменю, який  елек-
трогенератором розділя-
ли на кам’яні плити. Полі-
цейські конфіскували май-
же 250 квадратних ме-
трів готової про-
дукції. Також ви-
лучено техні-
ку та інструмен-
ти за допомо-
гою яких видо-
бували корис-
ні копалини. Ви-
рішується питан-
ня про їх арешт.

За цим фак-
том слідчими Залі-
щицького відділен-
ня поліції розпо-
чато кримінальне 

провадження за ознаками зло-
чину, передбаченого ч.1 ст.252 
КК України, відомості про яке 
внесено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань.

З метою встановлення 
суми збитків, заподіяних до-
вкіллю внаслідок неправомір-
них дій правопорушників, за-
лучено спеціалістів обласної 
екологічної інспекції.

Тернополянин продавав 
небезпечну речовину в Інтернеті
Щоб знайти покупця на сірчану кислоту, вільний 

обіг якої в Україні заборонений, 69-річний 
пенсіонер розмістив відповідне оголошення 

на одному з сайтів купівлі-продажу товарів. 
Охочі придбати кислоту навідувалися до гаражного примі-

щення тернополянина. Саме там він зберігав бочки з небезпеч-
ною речовиною. Під час такої незаконної оборудки правоохо-
ронці викрили продавця. Він збув кілька літрів сірчаної кисло-
ти за 1800 гривень. 

Правоохоронці вилучили у пенсіонера 50 літрів небезпечної 
речовини. За фактом злочину відкрито кримінальне проваджен-
ня згідно статті 311 ККУ. Правоохоронці з’ясовують шляхи над-
ходження до підозрюваного небезпечних прекурсорів. Триває 
слідство.

Патрульні поліцейські у 
Тернополі зупинили водія, 
який ніколи не вчився в 

автошколі. Він порушив правила 
дорожнього руху на вулиці Князя 
Острозького. 

Коли водій вийшов з автомобіля, па-
трульні помітили у нього явні ознаки алко-
гольного сп’яніння. Правопорушник не запе-
речував, що сів за кермо у нетверезому ста-
ні. Коли інспектори попросили документи, 
виявилося, що ані водійських прав, ані полі-
су страхування у нього не було. Лише мав з 
собою паспорт та реєстраційний документ 
на транспортний засіб. Полісменам зізнався, 

що посвідчення водія не має, бо ніколи не 
навчався у автошколі. Патрульні перевірили 
його на алкотестері, який показав 2,71 про-
міле алкоголю в крові. 

У присутності двох понятих інспекто-
ри патрульної поліції склали 2 адміністра-
тивні протоколи за керування автомобі-
лем у стані сп’яніння, за порушення ПДР та 
одну постанову  за керування без відповід-
них документів. Автомобіль евакуювали на 
штрафмайданчик.

До слова, з 12 березня тернопільські 
патрульні склали 34 протоколи за керу-
вання автомобілем у стані алкогольного 
сп’яніння.

Патрульні виявили на вулицях 
міста нестачу 414 дорожніх 
знаків і  більше 10 доріг,  по яких 

неможливо їздити.
Упродовж двох тижнів полісмени ра-

зом із Тернопільською міськрадою, ГО 
«Автомайдан-Тернопіль» провели весняно-
комісійне обстеження вулично-шляхової ме-
режі міста. 

У Тернополі є 248 вулиць, загальною довжи-
ною 207,3 кілометри, 9 шляхопроводів, 6 ав-
томобільних та 2 пішохідних мости. З початку 
року комунальній службі вдалося ліквідувати 
лише 7,35 тис. м² ямковості, невідремонтова-
ною залишається ще 37,9 тис. м², - повідомляє 
прес-служба Управління патрульної поліції Тер-
нополя. 

У вкрай занедбаному стані вулиці: Горба-
чевського, Промислова, Загребельна, Проек-
тна, Мирна, Золотогірська, Тернопільська, До-
стоєвського, Степова, Шашкевича, Танцоро-
ва, Микулинецька, Білогірська, Білецька, Сам-
чука, частково Гайова.  Проїхати ними май-
же неможливо. Вказані вулиці є непридатни-
ми для руху автомобільного транспорту че-
рез руйнування асфальтобетонного покриття. 
Окрім того, на вуличній мережі міста встанов-
лено близько 2884 дорожніх знаки, з них 911 

не відповідають держстандартам. За резуль-
татами обстеження виявлено, що 414 дорож-
ніх знаків на вуличній мережі міста відсутні, 
що збільшує ймовірність скоєння дорожньо-
транспортних пригод.

Тернопільські поліцейські 
перевірили дороги міста

За каменем у заповідник

Працівники управління захисту економіки 
в Тернопільській області виявили та 
задокументували факт проведення робіт із 

видобування корисних копалин на території державного 
лісового господарства, що входить в межі Національного 
природного парку «Дністровський каньйон».

За кермо – напідпитку і без прав



№17 (149)/27 квітня - 3 травня 2016 р. 5Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬРеалії nday.te.ua

«Ароматне» сусідство
Річка Мала Рудка, яка впадає у Нічлаву, у містечку Копи-

чинці вже декілька місяців не місце відпочинку, а смердюча 
зона. Сьогодні вона схожа на відстійник для відходів. А ще 
донедавна тут відпочивали і діти, і дорослі. З труби прямі-
сінько у річку тече червоно-бура речовина. Це, кажуть міс-
цеві жителі, кров з м’ясопереробного підприємства.

- Особливо сильно смердить після дев’ятої вечора, - бід-
каєтся пані Ярослава. – То в хаті неможливо всидіти. А бу-
ває, що і вночі щось виливають, то над ранок запах страш-
ний. 

Мешканці кількох вулиць Копичинців, які розташова-
ні по сусідству з бійнею та пташниками, вже зібрали підпи-
си і вимагають у влади захистити їхні інтереси. Зізнають-
ся, не хочуть більше жити у смороді і переживають за своє 
здоров’я. 

- Ми написали звернення у міську раду, райдержадмі-
ністрацію та поліцію, - розповідає мешканка Копичинців 
Оксана Шпікула. - Адже поблизу наших осель функціонує 
сім курників і бойня. Кров з бойні стікає прямо в річку. А ще 
рештки виробництва спалюють у крематорії.

- Колись це була чистенька річка, ми тут гралися, від-
почивали, а зараз страшно на це все дивитися, - бідкаєть-
ся Марія  Бабій. - Хай бізнес розвиваєтся, але ж не можна так 
ставитися до людей і природи. 

У Копичинцях є ставок – люди його почистили. Вода з 
річки впадає в нього. 

- Влітку тут діти купаються. Люди ловлять рибу. Важко 
сказати, чи не приносять ті викиди шкоди, але запах поши-
рюється дуже поганий, - додає депутат міської ради Вален-
тина Лемберд. 

Розташоване найбільше у містечку підприємство непо-
далік житлових будинків. 

Люди нарікають, нікому немає діла до їх проблем, тож 
вирішили відстоювати свої права самотужки.

- Від мого городу до першого пташника приблизно 50 
метрів, - каже Роман Матвіїшин. - А по нормах відстань по-
винна бути значно більша. Дихати немає чим. Зараз добу-
довують ще три стайні для курей. Важко уявити, що тоді з 
нами буде і як нам тут жити.

Хто повинен захистити річку?
Про почервоніння річки вперше повідомляли ще восе-

ни. Тоді ж і вперше дізналася про цей випадок обласна еко-
інспекція. 

- Ми виїздили на місце і проводили обстеження, - роз-
повідає заступник начальника Державної екологічної ін-
спекції у Тернопільській області Едуард Ференц. - На час 
перевірки викиди не були зафіксовані, однак ми виявили 
трубу, яка веде до річки і надіслали припис міському го-
лові Копичинців вжити заходів щодо її ліквідації та недо-
пущення скидів від цих підприємств у навколишнє серед-
овище. Зокрема, йдеться про фермерське господарство 
«Масар-Агро», яке займається забоєм тварин та «Масарів-
ські липки», яке вирощує птицю. Згідно дозволу на спецво-
докористування, яке має це підприємство, передбачено, що 
всі стічні води воно повинне скидати у водонепроникний 
вигріб, який розташований на їхній території. Ми зафіксу-
вали факт порушення та обсяги і хімічний склад цих ски-
дів та перевіряємо інформацію, яку повідомили нам місцеві 
жителі. Зокрема, про пестициди та спалювання відходів на 
території підприємства. Згідно законодавства, такі підпри-
ємства не мають права спалювати на своїй території відхо-
ди тваринного походження. Їх повинні передавати для ути-
лізації на спеціалізовані підприємства. 

В екоінспекції запевняють, труба, яка веде в річку, буде 
ліквідована. За цим повинна стежити міська рада. Штраф за 
таке порушення – від 850 до 1500 гривень. 

- Ми провели роботу з представниками підприємства. 
Будуть складені протоколи про адміністративні порушен-
ня та видано припис на їх усунення, - додає Едуард Ференц. 
- Органи місцевого самоврядування мають всі повноважен-
ня для здійснення контролю за такими порушеннями. 

Щоб детальніше говорити про шкоду, яку приносять ці 
викиди, екологи чекають результатів експертиз. Та вже за-
раз можуть сказати, які викиди спричинили почервоніння 
річки. 

- Це вода, яка відходить від забійного цеху, - кажуть в 
екоінспекції. -  Звичайно, у ній є кров. Очевидно, що надли-
шок цієї води вони не можуть утримувати у вигрібних ямах 
і спускають на рельєф місцевості та в річку. Для правильної 

роботи підприємства потрібні очисні споруди. На «Масар-
Агро» їх проектували, але, очевидно, не ввели в дію.

А ще пташники теж працюють без необхідних дозволів. 
- У підприємства є дозвіл на викиди забруднюючих ре-

човин від одного пташника, - кажуть у відомстві. - Зараз до-
будовано ще 6 пташників, але вони не внесені у дозвіл. Їх 
вплив на навколишнє середовище та допустиму відстань 
до житлових будівель можна визначити після обстеження 
санітарно-епідемологічної служби та інших інстанцій. 

«Працюємо над вдосконаленням 
очисних споруд»

Керівник агропідприємства запевняє – у річку тече 
лише технічна вода й жодної краплі крові.

- У нас є цех відходів, де збирається кров в ємкість, сепа-
ратор пір’я, де його накопичуємо для утилізації, і тут доочи-
щується вода, - розповідає директор підприємства Василь 
Липка. -  Кишкосировину так само збираємо, морозимо і по-
тім відправляємо на реалізацію. 

На підприємстві є і очисні споруди. З них, розповідає 
керівництво фірми, технічна вода і тече у річку. Хоча цикл 
очистки не повний, тому тривають роботи над його удоско-
наленням. Також доукомплектовують утилізатор відходів, 
щоб він не виділяв жодного запаху і диму. 

У міській раді  Копичинців кажуть, що про проблему 
знають і робитимуть все, аби її вирішити і змусити підпри-
ємство не забруднювати довкілля. Щоправда, зазначають, 
що масштаби ситуації, яка склалася, значно більші. Це про-
блема не лише підприємства, а й усього міста. 

- У Копичинцях сьогодні взагалі відсутні очисні спору-
ди, - розповідає міський голова Павло Лосик. – Ми вже роз-
робили проектно-кошторисну документацію на їх віднов-
лення. Але на це потрібно майже 15 мільйонів гривень. 
Поки що виділили лише 1 мільйон 200 тисяч гривень. 

Жителі Копичинців, обійшовши всі інстанції, сподіва-
ються, що їх зусилля не будуть марними і підприємство змі-
нить підхід до своєї роботи та не забруднюватиме навко-
лишнє середовище. А в Малій Рудці зможуть купатися діти. 

Юля ТОМЧИШИН.

ЧЕРВОНА 
РІЧКА

У Копичинцях тече 

Жителі містечка б’ють на сполох через забруднену водойму
«Наш ДЕНЬ» неодноразово писав про села 

та міста, котрі потерпають від недобросо-
вісних підприємців, які не лише розвивають 
свій бізнес, а й шкодять навколишньому се-
редовищу та роблять нестерпним життя 
людей, які мешкають поряд. Цього разу до 
нас звернулися мешканці містечка Копичин-
ці Гусятинського району. Кажуть, підприє-
мець виливає у водойму відходи із свого під-
приємства, а пір’я та трупи тварин спалює 
у так званому крематорії - утилізаторі від-
ходів. Через це на вулиці поширюється смо-
рід, а річка аж почервоніла від крові. 
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Після того, як провладні фракції БПП і 
НФ фактично утворили коаліцію з колиш-
німи регіоналами, Ляшко закликав україн-
ські демократичні сили до єднання. 

«У парламенті на часі створення Народ-
ної ради на противагу шоколадній диктату-
рі», - наголосив Ляшко.

Політик підкреслив, що не вважає опо-
зицією фракцію Опозиційний блок.

«Регіоналівські недобитки апріорі не 
можуть бути в опозиції, як би вони себе не 
називали. Адже опонують не Президенту і 

провальному економічному курсу, а опону-
ють українській державності в патологіч-
ному бажанні наживи. І в цьому вони гото-
ві підтримувати кого завгодно», - вважає 
Ляшко.

Політик наголосив, що частина регіо-
налів, зокрема, які представляють групи 
«Воля народу» і «Відродження», фактично 
вже у коаліції.

«Нова коаліція - девальвація заслуг Ре-
волюції гідності. Депутати з БПП і НФ, голо-
сно розповідаючи про патріотизм, по фак-

ту пішли в коаліцію з тими, хто голосував за 
криваві закони 16 січня», - зазначив Ляшко.

Саме тому політик закликав забути 
про образи і об’єднатися в єдиний фронт 
усіх, хто виступає проти антидержавниць-
кої політики Порошенка і його уряду, про-
ти зовнішньої політики на користь окупан-
там, проти тотальної бідності та безробіт-
тя, проти знищення української промисло-
вості, проти диктатури і тиску на ЗМІ і гро-
мадських активістів, проти політичних ре-
пресій і вибіркового правосуддя, проти зни-

щення українського села, проти грабіж-
ницької політики влади.

«Звертаюсь із цим закликом, перш за 
все, до фракцій партій «Батьківщина», «Са-
мопоміч», позафракційних патріотичних 
депутатів, зокрема із «Свободи», а також 
позапарламентських сил здорового ґлузду. 
Якщо не будемо єдиними - режим переб’є 
нас поодинці», - наголосив лідер Радикаль-
ної партії.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

З України він виїхав 
ще за президентства 
Януковича. 

Незважаючи на 
приятельські стосунки з 
Віктором Федоровичем 
та дружні  з главою його 
адміністрації, а заодно – і 
партнером  по бізнесу 
(телеканал «ІНТЕР») 
Сергієм Льовочкіним, 
наш найбагатший 
земляк Дмитро Фірташ 
змушений був покинути 
рідну землю через 
реальну можливість 
потрапити за ґрати. 

Не в Україні, звісно, а в  
США, де синьковецького мі-
льярдера підозрюють у хаба-
рі на суму 18,5 мільйона дола-
рів. З допомогою цієї суми він 
хотів отримати дозвіл на видо-
буток титану в Індії. Як  твер-
дять американські  слідчі, за 
це Фірташу світить до 50 ро-
ків в’язниці. Плюс конфіскація 
всіх активів. Якщо ж зважити  
на те, що днями Дмитру Ми-
хайловичу якраз виповниться 
перших 50, а ще на те, скільки 
у нього активів...

Власне, головну роль у вте-
чі з України відіграв саме страх 
перед ув’язненням. Хай і в 
США, де тюремні камери ком-
фортні – не те, що в Україні.

Так Дмитро Михайлович 
опинився в одному із своїх чис-
ленних зарубіжних маєтків, а 
саме – в Австрії. Але й це не до-
помогло, бо саме у Відні його 
заарештували – на запит тих 
же американців, які попросили 
про екстрадицію Фірташа саме 
до їхньої країни. Однак, ав-
стрійці зважили на тверджен-
ня арештанта начебто  його 
переслідують за політичними 
мотивами – і не екстрадували. 
Більше того, його навіть ви-
пустили з-за грат під безпре-
цедентно високу заставу в 125 
мільйонів євро.

Так і осів екс-тернополянин 
Фірташ у Відні. Разом з дружи-
ною, сином і донькою. До речі, 
громадянами Росії.

І хоч не сиділося олігарху в 
Австрії, бо душа і тіло рвали-
ся до покинутого в Україні біз-
несу, зробити цього не міг. Бо 
його нова влада устами гла-

ви МЗС Арсена Авакова чітко 
і неодноразово попередила: 
тільки зійдеш з літака у Киє-
ві – затримаємо. Оскільки ма-
ємо низку запитань у  зв’язку 
з порушеними в Україні кримі-
нальними справами...

   Тим часом минулого тиж-
ня до віденського будинку 
Фірташа навідалися з обшу-
ком співробітники австрій-
ської антикорупційної проку-
ратури. На запит Німеччини. У 
чому саме  підозрюють олігар-
ха достеменно тоді не було ще 
відомо. Тим паче, що зустріти-
ся з ним німецькі слідчі хотіли 
у ролі свідка.

Та вже через два дні стало 
відомо: свідок Фірташ має ве-
ликий шанс ще раз стати підо-
зрюваним. Цього разу в Німеч-
чині, де намагався за великі 
гроші купити інформацію про 
перебіг порушеної проти нього 
«титанової» справи у Штатах. 
У зв’язку з цим на кінець мину-
лого тижня в Німеччині всти-
гли заарештувати чотирьох 
чиновників-інформаторів...

Стосовно ж титанової обо-
рудки, яку наш земляк пла-
нував провести з китайця-
ми, то вона не перша. Титано-
ве хобі Фірташа має глибокі 
корені в Україні. Зокрема, це 
-  завод «Титан», розташова-
ний у кримському Армянську. 
Буквально за кілька кіломе-
трів від державного кордону з 
Україною. Виробляє це підпри-
ємство сірчану кислоту та дво-
окис титану. Винятково з укра-
їнської сировини – і винятко-
во для Росії. Адже Крим зараз 
окупований...Зрештою, до оку-
пації ситуація була майже та-
кою ж. З тією лише різницею, 
що, як раніше, так і тепер «Ти-
тан» використовує винятко-
во український газ. Відповідно 
заборгованість підприємства 
«Нафтогазу України» сягнула 
мільярдної позначки.

Зрештою, у боргах Дмитро 
Фірташ, як у шовках...І це при 
його статках, які «Форбс» торік 
оцінив у 3 мільярди доларів. 
Однак так уже звик олігарх-
утікач ще на зорі своєї бізне-
сової кар’єри: великі гроші ро-
бити –так!, а великі борги по-
вертати – ні, ні і ще раз – ні! Че-
рез те лише «Нафтогазу Укра-
їни» донедавна найбільший  в 
Україні продавець російсько-
го газу через зловісне «РосУ-
крЕнерго» Фірташ заборгував 
понад 6 мільярдів гривень. Це 
– за підрахунками «Нафтога-
зу». А за підрахунками олігар-
ха борг цей удвічі менший. І це 
при тому, що 1,6 мільярда гри-
вень «Нафтогаз» йому взага-
лі вирішив списати...Уявляєте? 
Тарифи для простого народу 
ростуть, як на дріжджах, а тут 
такий щедрий подарунок «бід-
ному» олігарху – хронічному 
боржнику.

Правда, згодом, злякав-
шись реакції народу  на це спи-
сання,  керівництво НАК «На-
фтогаз України» пом’якшило 
формулювання. Мовляв, то 
лише відтермінування бор-
гу – до закінчення АТО. Цікаво, 
коли це станеться? Коли «па-
тріот України» Фірташ повер-
неться з передової, назавжди 
прогнавши москалів з нашої 
землі? Тим паче, що фірташів-
ські «Стирол» і «Азот» розта-
шовані  саме на тимчасово оку-
пованих путінськими терорис-
тами територіях.

Між іншим, навіть під час 
війни обидва ці підприємства 
працюють. Цікаво, на кого? 

І все ж «героїчними зусил-
лями» керівництву «Нафтога-
зу», а це вже згадуваний сьо-
годні  Коболєв, його заступ-
ник Перелома та директор ДК 
«Газ України» Діденко, вдало-
ся вирвати у Фірташа 4 мільяр-
ди гривень боргу за викорис-
таний його заводами газ. Далі 

– майже анекдот: вищезгада-
ну трійцю місяць тому Кабмін 
Яценюка представив до наго-
родження орденом «За заслу-
ги» третього ступеня...

Тобто, вибивання боргів 
із олігархів не є службовим 
обов’язком цих чиновників, а 
подвигом? Кого ж тоді наго-
родити за «подарунок» Фір-
ташу в  1,6 мільярда гривень? 
Аби присвоїти цьому смілив-
цю звання Героя України.

На цьому тему боргів 
олігарха-арештанта можна б 
завершити, якби...

Якби  не ще  один борг. 
На суму 5 мільярдів гривень. 
Саме стільки випросив сво-
го часу Фірташ у НБУ на поря-
тунок банку «Надра». Резуль-
тат: збанкрутілі «Надра» з не-
повернутими вкладникам гро-
шима – і зниклі в офшорах мі-
льярди, вкрадені Фірташем в 
України...

На титані і газі захоплення 
Дмитра Михайловича не закін-
чуються. Міцна дружба в ньо-
го і з овочівництвом, зокрема, 
з помідорами. У свої знамени-
ті теплиці в рідному Синько-
ві він вклав 30 мільйонів до-
ларів. Чи не найбільші в Євро-
пі. На  прилавки вони, оті синь-
ковецькі овочі, тим не менше, 
не потрапляють. Надто «захі-
мічені». Власне, на ринках і ма-
газинах Тернопільщини їх теж 
не зустрінете – транспортують 
всю овочеву продукцію з Синь-
кова у напрямку столиці...

Сам же мільярдер донедав-
на невтомно шукав нові сфе-
ри, в яких міг би застосувати 
свій кримінальний талант. До-
недавна – оскільки зараз йому 
не до цього: прокурори і слідчі 
ним занадто зацікавилися. І то 
одразу в США, Німеччині та Ав-
стрії... Стосовно ж нових сфер, 
то вже примусово затримав-
шись у Відні, Дмитро Михайло-
вич, до нитки обібравши банк 

«Надра», накинув оком на зем-
ні надра. Зокрема ті, які хова-
ють у собі сонячний камінь....

Про те, скільки шкоди за-
вдали Україні нелегальні (а ін-
ших поки що практично нема) 
добувачі бурштину вже сказа-
но дуже багато. І про нелюд-
ську руйнацію землі та лісів, і 
про високих покровителів  тих, 
хто казково багатіє на цій руй-
нації, і про  масштабну контр-
абанду українського сонячно-
го каменю заледве не у всі ку-
точки світу...

Мій сьогоднішній герой теж 
не втримався від спокуси на-
гріти руки на такій прибутко-
вій справі. Тож приблизно рік 
тому через своїх довірених осіб 
в Україні зумів отримати дозвіл 
на користування 95 гектарами 
лісових «бурштинових» угідь 
на Житомирщині – начебто 
для потреб фірми «Межирічен-
ський гірничо-збагачувальний 
комбінат».

На щастя, ця афера Фірта-
шу не вдалася. А все тому, що 
дозволу Житомирської облас-
ної ради на передачу його фір-
мі отих бурштинових гектарів 
виявилося замало. Потрібна 
була ще й віза Кабміну. А там 
справа з невідомих причин за-
стопорилася... Натомість втру-
тився суд – і скасував  рішення 
облради.

Звісно, за інших, сприятли-
віших умов, Фірташ так швид-
ко не здався б. Але  ситуація 
склалася не на його користь: 
то німецькі антикорупційни-
ки з обшуком прийшли, то по-
стачальників суперсекретної 
справи, яким олігарх начебто 
встиг заплатити за неї 500 ти-
сяч євро, заарештували...

Отже, далі буде?
Схоже, що так. Адже як єв-

ропейські, так і американські 
ЗМІ вже прогнозують: нена-
ситний український олігарх 
має великі шанси із свідка пе-
ретворитися на підозрювано-
го, окрім Штатів, тепер ще й 
у Німеччині. Тоді Україні ста-
не хоч трохи легше. Адже нині 
вона у подвійній облозі. З од-
ного боку це - кровожерний 
Кремль, а з другого – власні не-
наситні олігархи...

Тетяна САВКІВ.

Ляшко закликав 
патріотичні сили до створення 

об’єднаної демократичної опозиції
Протистояти спробам узурпації влади Президентом та його 

оточенням можна тільки єдиним демократичним фронтом.  
В цьому переконаний лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

ХОБІ ОЛІГАРХА: 
ГАЗ, ПОМІДОРИ, ТИТАН, БУРШТИН...

Ляшко з трибуни Верховної Ради критикує 
політику Президента та уряду
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Доки потрібно 

подати 1ДФ 
за І квартал?
Платники податків, у 

тому числі податкові агенти, 
зобов’язані подавати до по-
даткової інспекції податковий 
розрахунок (форма № 1 ДФ) у 
строки передбачені Податко-
вим кодексом, а саме, протя-
гом 40 календарних днів, що 
настають за останнім кален-
дарним днем звітного (подат-
кового) кварталу (півріччя).

При цьому, відповідно до п. 
49.20 цієї статті, якщо остан-
ній день строку подання по-
даткової декларації припа-
дає на вихідний або святковий 
день, то останнім днем строку 
вважається операційний (бан-
ківський) день, що настає за 
вихідним або святковим днем. 
Отже, останній день подання 
податкового розрахунку (фор-
ма № 1ДФ) за І квартал - 10 
травня 2016 року.

Відповідно до пп. «б» п. 
176.2 ст. 176 Кодексу, подат-
ковий розрахунок подається 
лише у разі нарахування сум 
доходів платнику податку по-
датковим агентом протягом 
звітного кварталу.

Детальніші консульта-
ції - Центрі обслуговування 
платників за адресою: вул. Бі-
ленька, 1, та за телефоном: 43-
46-10.

Змінився розмір 
мінімальної 

заробітної плати
Відповідно до Закон Украї-

ни від 24.12.2015 р. № 928   VIII 
«Про Державний бюджет Укра-
їни на 2016 рік», встановлено 
мінімальну заробітну плату в 
такому розмірі (на місяць):

з 1 травня - 1450 гривень; 
з 1 грудня - 1550 гривень.
Прожитковий мінімум для 

працездатних осіб встановле-
ний на рівні мінімальної заро-
бітної плати. 

Детальнішу консультацію 
стосовно даного питання мож-
на отримати у Центрі обслу-
говування платників (ЦОП) за 
адресою: вул. Білецька, 1 та за 
телефоном: 43-46-10. Терно-
пільська ОДПІ також нагадує, 
що термін подання деклара-
ції про майновий стан і доходи 
збігає 4 травня 2016 року. Кон-
сультації, тренінги та надання 
практичної допомоги можна 
отримати у ЦОПі, телефон для 
довідок: 43-46-10.

Як працює ЦОП 
на Великдень
Тернопільська ОДПІ по-

відомляє про режим роботи 
Центру обслуговування плат-
ників у святкові та вихідні дні:

- 30 квітня – робочий день 
з 9:00 до 15:00 год;

-2,3 травня – робочі дні у 
режимі чергування 9:00 до 16 
год;

- 4,5,6,7 травня – робочі 
дні відповідно до затвердже-
них графіків роботи ЦОП;

- 1,8,9  травня – вихідні 
дні. 

Детальніші консульта-
ції щодо режиму роботи Цен-
тру обслуговування платни-
ків можна отримати за теле-
фоном: 43-46-10.

Відділ організації ро-
боти Тернопільської ОДПІ.

- Більшість нещасних ви-
падків на виробництві відбу-
вається через необережність 
самих працівників чи через 
недогляд керівників підпри-
ємств? 

-  Це залежить від дуже бага-
тьох факторів, іноді абсолютно 
непередбачуваних. Та статисти-
ка свідчить: сьогодні в Україні, за 
свідченням фахівців, число по-
терпілих через нехтування та іг-
норування елементарними пра-
вилами техніки безпеки, через 
порушення трудової і виробни-
чої дисципліни, правил дорож-
нього руху, тощо, зросло до 90 
відсотків. Тому  цього року Всес-
вітній день охорони праці, за ре-
комендацією МОП, відзначаєть-
ся під девізом: «Стрес на робочо-
му місці: колективний виклик». 

Чимало нещасних випадків в 
області, що трапились минулого 
року, скоєні в стані алкогольного 
сп’яніння. На щастя, у порівнянні 
з попередніми періодами, тепер 
меншає кількість таких випад-
ків. Також в області знижується 
число важких травм на робочо-
му місці.

Допуск до роботи посадових 
осіб та працівників, які не мають 
відповідного рівня кваліфікації, 
низький рівень трудової дисци-
пліни на виробництві – цей спи-
сок причин травматизму можна 
довго продовжувати. За І квар-
тал 2016 року в області зареє-
стровано 22 повідомлення про 
нещасні випадки на виробни-
цтві, з них 11 – страхові.

- Хіба не краще використо-
вувати кошти Фонду на про-
філактику виробничого трав-

матизму, а не виплачувати 
вдовам та сім’ям загиблих на 
виробництві?  

- Ми намагаємося пробуди-
ти у керівника відповідальність 
за людей, які у нього працюють, 
і виховати у працівника відпові-
дальність за власне здоров’я та 
здоров’я оточуючих. Важлива 
умова успішної діяльності, спря-
мованої на профілактику вироб-
ничого травматизму, - системна 
співпраця безпосередньо зі стра-
хувальником. Звісно, краще по-
передити виробничий травма-
тизм, аніж пожиттєво забезпе-
чувати потерпілих страховими 
виплатами. Це загальноприйня-
та практика соціального страху-
вання від нещасних випадків у 
Німеччині, інших європейських 
державах. 

Потерпілим на виробництві у 
2015 році структури Фонду в об-
ласті виплатили понад 28,5 міль-
йона гривень. Фонд фінансово 
забезпечує цілий комплекс по-
слуг з медичної та соціальної ре-
абілітації потерпілих, санаторно-
курортне лікування в оздоров-
чих закладах України, на що за 
минулий рік в області виділено 
більше 3,08 мільйона гривень.

- Кожна трагедія  на робо-
чому місці, кожна аварія, - це 
не тільки прямі збитки для 
Фонду, проблеми на виробни-
цтві, це й соціальний тягар,  
людське горе...

-  Зафіксовані факти, коли 
працівник приходив на роботу 
у стані алкогольного сп’яніння 
і відсторонювався відповід-
ною службою підприємства від 
службових обов’язків, проте за 

годину-дві знову самовільно по-
вертався на службу, немов шукав 
смерті.

Звісно,  якщо людина випи-
ває в робочий час, це не може 
бути в інтересах виробництва. Та 
чи багато з осіб, відповідальних 
на виробництві за безпеку пра-
ці, вносять керівникові підпри-
ємства пропозиції щодо притяг-
нення до відповідальності пра-
цівників, які порушують елемен-
тарні вимоги? 

Ці постулати безпечної праці 
намагаються донести до робото-
давців страхові експерти струк-
тур виконавчої дирекції Фонду в 
Тернопільській області, коли до-
помагають страхувальникам. За 
І квартал цього року проведено 
77 навчань з охорони праці в ор-
ганізаціях та на підприємствах 
Тернопільщини, взято участь в 
6 семінарах з охорони праці, 12 
“круглих столах” і 46 нарадах в 
районах і на підприємствах об-
ласті, надано 148 консульта-
цій, допомогу в розробленні 76 
СУОП, в розробці 762 норматив-
них актів з охорони праці. 

- Нас застерігають від чис-
ленних небезпек: нікотину, ал-
коголю, інфекцій, забруднено-
го довкілля. Та не часто чуємо 
застереження від емоційного 
потрясіння – хвороби, яка за-
вдає значно більших збитків 
від будь-якого відомого нині 
захворювання. Стрес на ро-
бочому місці – це вже стало 
звичним явищем…

- Зайві емоції – як та пара, ко-
тра виробляється двигуном, але 
не затрачається на рух. Своєрід-
ний надлишок сили, який за-

вжди пропорційний здібностям 
нашого розуму. Він знаходить 
свій вихід по-різному. Одні спа-
лахують, виштовхуючи цю силу 
на оточуючих, інші ховають її в 
глибинах підсвідомості, що зго-
дом позначається на здоров’ї. 
Стрес на робочому місці, за дани-
ми досліджень найбільших стра-
хових компаній у світі, свідчить, 
що проблеми на роботі викли-
кають захворювання частіше, 
ніж будь-які інші стресові факто-
ри, такі як фінансові або сімейні 
проблеми.

Як сформувати культуру 
управління стресом на робочо-
му місці, як потрібно боротися з 
ним, як мінімізувати його вплив, 
створити сприятливі умови пра-
ці на робочому місці - ці та інші 
запитання обговорюються під 
час заходів з відзначення Всес-
вітнього дня охорони праці в на-
шій області. Стануть предметом 
розмови за «круглим столом» 
сторін соціального партнерства 
на тернопільському телебачен-
ні. 

Бути всебічно уважним до 
людей - це не тільки правильна 
практика поведінки, це еконо-
мічно вигідно. Захистити і зміц-
нити здоров’я, добробут і про-
дуктивність праці як всього ко-
лективу, так і кожного окремо-
го працівника неможливо без 
розуміння природи стресу і ме-
ханізмів його впливу на людей 
та підприємство. А також без до-
бре спланованої програми, яка 
пом’якшить його згубні наслід-
ки і що важливіше -  попередить 
їх.

Зоряна ЗАМКОВА.

Коли причиною 
хвороби стає робота

Завтра, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці
 У такій складній науці, як збереження здоров’я, нічого кардинально нового те-

перішнє життя не винайшло. Допомагати порадами іншим, налаштовувати на 
позитивний лад значно легше, аніж дбати про себе самого. Отож, чи вміємо ми 
не вкорочувати собі віку, чи не забуваємо про безпеку виробничого середовища, не-
шкідливі умови праці, - про це розмова з в.о. начальника управління виконавчої ди-
рекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
профзахворювань України в Тернопільській області Федором БОРТНЯКОМ.

15 квітня 1540 року – день заснування міста Терно-
піль. Саме цього дня, 476 років тому, польський король 
видав коронному гетьману Яну Тарновському грамо-
ту на заснування міста. З нагоди цього свята, на фаса-
ді замку встановлено та відкрито дві анотаційні дошки 
з QR-кодами, які присвячені засновнику міста та істо-
рії замку. За замовленням Тернопільської міської ради, 
у 2016р. УДППЗ “Укрпошта” випущено художній немар-
кований конверт: “Граф Ян Амор Тарновський (1488-
1561) - урядовець, воєначальник, засновник міста Тер-
нопіль (художниця Юлія Дюпіна). Тираж таких конвер-
тів склав 35 000 примірників.  

Адміністрація ТД УДППЗ «Укрпошта»

Тернопільська дирекція Українсько-
го державного підприємства поштового 
зв’язку «Укрпошта» через мережу відділень 
поштового зв’язку пропонує скористатися 
можливістю оплати різних видів послуг: 

• комунальні (газопостачання, тепло-
постачання, електроенергію, водопостачан-
ня, квартплата, вивіз сміття тощо);

• послуги зв’язку; 
• погашення кредитів;

• послуги державних підприємств;
• інші платежі (кабельне телебачення, 

Інтернет, за навчання, за дитячі садки та ін.).
Оплата за послуги ПАТ «Альфа-Банк», 

ПАТ «Банк Михайлівський» та ПАТ «ПУМБ» 
приймається без комісії. «Укрпошта» пра-
цює, щоб зробити обслуговування своїх спо-
живачів максимально простим та комфорт-
ним!

Приймання платежів здійснюється на 
бездоговірних умовах, тобто оплата за на-
дані Укрпоштою послуги стягується зі спо-
живачів відповідно до діючих тарифів, за-
тверджених наказом УДППЗ «Укрпошта» 
№641 від 01.09.2015р., а саме:

- до 400 грн. включно – 1,5% від суми 
платежу;

- понад 400 грн. до 1000 грн. – 1%;
- понад 1000 грн. – 0,8%;
- але не менше 3,00 грн. за один рахунок

Платежі на пошті – 
це надійно та оперативно!
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Голову Державного казначей-
ства України Тетяну Слюз, керів-
ників та фахівців центрально-
го апарату, 25 головних управ-
лінь і 575 управлінь та відділень 
казначейства на правах господа-
ря щиро привітав ректор Терно-
пільського національного еко-
номічного університету Андрій 
Крисоватий.

 - Я дуже радий приймати у 
стінах нашого вищого навчаль-
ного закладу велику казначей-
ську родину. Саме в цій залі зу-
стрілися люди з різних регіонів, з 
різних територій, але є риса, яка 
усіх об’єднує, – служіння народу 
України, служіння Українській 
державі, - наголосив він.

Тетяна Слюз повідомила 
журналістам, що місце про-
ведення виїзної розшире-

ної колегії обрала невипадково. 
Адже саме у ТНЕУ вона здобула 
другу вищу освіту, саме цей еко-
номічний університет став на-
дійним партнером очолюваної 
нею служби на шляху постійно-
го розвитку та вдосконалення. 
Результати цієї міцної співпраці 
очевидні – лише за десять остан-
ніх років у відділі післядиплом-
ної освіти та підвищення квалі-
фікації ТНЕУ пройшли навчання 
1900 працівників органів Держ-
казначейства України. 

Окрім того, вчорашні студен-
ти університету сьогодні обійма-
ють відповідальні посади як в ор-
ганах Казначейської служби, так 
і в інших державних інституціях. 
Вони гідно представляють свою 
альма-матер, будучи висококва-
ліфікованими спеціалістами та 
патріотами. 

Нині ж, коли час ставить пе-
ред службою нові завдання, вирі-
шити які можна лише завдяки як-
найширшому впровадженню ін-
формаційних технологій та пе-
редових методів управління дер-
жавними фінансами, партнерські 
стосунки між казначеями та нау-
ковцями стають пріоритетними. 
Адже від того, наскільки ефектив-
но працює Казначейство України, 
залежить і виконання бюджету, і 
макроекономічні процеси у дер-
жаві.  

Засідання розширеної колегії 
в актовій залі ТНЕУ розпочало-
ся з виконання Державного гім-
ну України. Після цього учасники 
заходу ознайомилися з резуль-
татами роботи з удосконалення 
нормативно-правових актів та 
організаційно-розпорядчих до-
кументів служби, які регламен-
тують питання обслуговування 
бюджетів, підбили підсумки та 
визначили перспективи функ-
ціонування системи дистанцій-
ного обслуговування Казначей-

ства «Клієнт Казначейства – Каз-
начейство». Метою цього ново-
введення  є спрощення та опти-
мізація взаємодії розпорядни-
ків (одержувачів) бюджетних ко-
штів з органами Державної каз-
начейської служби, впроваджен-
ня електронного формату обслу-
говування клієнтів з викорис-
танням надійних засобів елек-
тронного цифрового підпису та 
сучасних Інтернет-технологій.

Жваво та емоційно також 
пройшов обмін досвідом з орга-
нізації роботи управлінь та відді-
лень служби. Річ у тому, що з іні-
ціативи Тетяни Слюз казначеї з 
одних областей упродовж трьох 
днів знайомилися з діяльністю 
та умовами праці своїх колег в 
інших регіонах України. Напри-
клад, тернопільські фахівці побу-
вали у відрядженні на Київщині, 
а у нас гостювали казначеї з Ми-
колаївщини. Відтак, усі виступа-
ючі на колегії були одностайни-
ми у думці, що таке спілкування 
зближує, об’єднує, а подібні від-

рядження дозволяють не тіль-
ки збагатитися досвідом, а й від-
відати визначні місця того чи ін-
шого краю, щоб навіч перекона-
тися, якою прекрасною та непо-
вторною є наша Україна.

А завершилася колегія, 
справді, святково. З нагоди 
21 річниці від дня створен-

ня Казначейства, Тетяна Слюз 
особисто привітала найсумлінні-
ших працівників. Також під друж-
ні аплодисменти залу за відзна-
ками на сцену вийшли іменин-
ники квітня, мати п’ятьох дітей, 
учасники АТО, казначеї Луган-
ської і Донецької областей, які за-
безпечують безперебійну роботу 
відомства у нелегких, а почасти 
– небезпечних для життя умовах 
зони бойових дій.

Відрадно, що серед нагоро-
джених був і завідуючий секто-
ром інформаційних технологій 
Теребовлянського управління 
Володимир Петрів, який нещо-
давно повернувся з передової.

Після завершення розшире-

ної колегії Казначейства її учас-
ники відвідали Марійський духо-
вний центр у Зарваниці, де взя-
ли участь в Архієрейській Боже-
ственній Літургії.

Після неї біля цілющого дже-
рела Митрополит Василь Семе-
нюк  освятив 78-метровий Дер-
жавний Прапор України та  роз-
ділив його між головними управ-
ліннями Державної казначей-
ської служби України. 

- Я щиро радий тому, що мої 
колеги повезуть додому таку 
пам’ятку. Адже цей стяг ми роз-
горнули у святому для українців 
місці – під благодатним небом 
зарваницької землі, поруч з оби-
теллю Чудотворної Богородиці, 
- схвильовано поділився своїми 
враженнями начальник Голов-
ного управління Держказначей-
ства Тернопільщини Петро Грин-
чишин.

За його словами, неординар-
на ініціатива голови служби Те-
тяни Слюз провести розширену 
колегію у нашій області, а потім 
ще й відвідати всеукраїнську свя-
тиню, слугуватиме професійному 
розвитку казначеїв та спонукає їх 
до сумлінної роботи. Та головна 
цінність такого заходу, безсумнів-
но, у тому, що наше рідне Терно-
пілля знову стало об’єднуючим 
місцем для сотень людей з усіх 
регіонів України, які хоча б один 
день і, можливо, вперше побу-
вали тут. А на згадку ростиме ві-
чно зелена модрина, яку на Алеї 
почесних гостей ТНЕУ посадили 
голова Державної казначейської 
служби Тетяна Слюз і ректор уні-
верситету Андрій Крисоватий.  

Олег ГРУШКОВИК.

У квітні 1995 році в Україні були створені 
перші структурні підрозділи органів 
Державного казначейства – установи, 
яка з часом стала дієвим інструментом 
державної та регіональної фінансової 
політики. Нині у системі працюють 
більше 13 тисяч професіоналів своєї 
справи. Минулої п’ятниці майже 700 з 
них приїхали у Тернопіль, щоб взяти 
участь у розширеній колегії. 
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Німці проти захисту Польщі та 
країн Балтії у випадку агресії РФ 

57 відсотків німців виступає проти 
захисту Німеччиною країн Балтії чи 
Польщі у випадку агресії Російської 
Федерації проти них. Про це свідчать 
результати опитування, проведеного 
фондом Бертельсманна, повідомляють 
іноЗМІ. З тим, щоб Німеччина виступи-
ла на захист Польщі чи балтійських кра-
їн, погоджується 31 відсоток опитаних. 
Не змогли визначитися з відповіддю 12 
відсотків респондентів. Водночас, біль-
шість опитаних - 49 відсотків - також ви-
ступили проти створення постійних баз 
НАТО у Східній Європі та країнах Балтії.

Московію перетворюють 
на фашистську державу

Про це в інтерв’ю для газети «Екс-
прес» заявив екс-глава Литовсько-
го парламенту Вітаутас Ландсбер-
гіс. «Мене обурює, що багато хто досi 
всiляко уникає назвати агресора на iм’я 
i, зрештою, назвати його дiї агресiєю. 
«Українська криза» - так часто гово-
рять на Заходi замiсть того, щоб вжи-
ти слово «вiйна». Великi полiтики у 
вiддалених країнах уникають прямої 
розмови й вiдповiдних дiй. Натомiсть, 
при застосуваннi точного словника тре-
ба було б і дiяти бiльш адекватно! Якщо 
ж не хочеться дiяти, то навмисне вжи-
вають обтiчнi вислови. I тодi може ство-
рюватись така картинка, що Москву не 
дуже й засуджують, дозволяють їй те, 
що вона виробляє, скажiмо, у схiднiй 
Українi... Нинi Росiю перетворюють у 
справжню фашистську державу, готову 
до великих воєн. Це все має на метi зна-
чно бiльше, нiж пiдiм’яти пiд себе Укра-
їну. Звичайно, Україна - на лiнiї фрон-
ту, але мета - не тiльки знову затягну-
ти її в клiтку. Тож уся Європа сьогоднi в 
очiкуваннi», - сказав Вітаутас Ландсбер-
гіс. 
На батьківщині Меркель щорічно 

відмивають шалені гроші
У Німеччині загальний обсяг від-

митих коштів оцінюється у понад 100 
мільярдів євро на рік, що вдвічі біль-
ше раніше зафіксованого показника. 
Про це йдеться у доповіді міністерства 
фінансів країни, повідомляє «Німецька 
хвиля». Особливо багато підозрілих опе-
рацій фіксують у сфері нерухомості, ав-
томобільних продажах і на ринку тво-
рів мистецтва. Також велику частку в не-
законних оборудках мають азартні ігри, 
гастрономія та готельний бізнес. Два 
останні види підприємницької діяльнос-
ті часто служать прикриттям для відми-
вання грошей.

США випустять нові $20 
з жінкою-афроамериканкою

На купюрі у 20 доларів США 
з’явиться портрет Гаррієт Табмен - ра-
бині-втікачки, учасниці руху проти 
рабства в Америці. Про це повідомив 
представник Мінфіну США, інформує 
«Reuters». «Рішення замінити сьомого 
президента США на Гаррієт Табмен, яка 
народилася рабинею і допомогла втек-
ти сотням рабів, проштовхнула кампа-
нія в соцмережах «Жінок на двадцятку», 

почасти спровокована листом дівчинки 
президенту Бараку Обамі про нестачу 
жінок на американській валюті», - пише 
видання. Це - перший випадок розмі-
щення на американській банкноті пор-
трета афроамериканця. Зараз на 20-до-
ларовій купюрі зображений сьомий 
президент США Ендрю Джексон. Гаррі-
єт Табмен народилася в рабстві у штаті 
Меріленд. У 1849 році, коли їй було 29, 
втекла і включилася в роботу з порятун-
ку рабів-утікачів та переправленні їх на 
Північ і в Канаду. 

Лукашенко не хоче бути 
«хлопчиком на побігеньках»

у Кремля
Президент Білорусі Олександр 

Лукашенко закликав російське ке-
рівництво та низку політичних сил 
з повагою ставитись до Білорусі та 
її незалежності. «Бацька» наголосив, 
що не дозволить своїй країні перетво-
ритися на маріонетку Москви. Таку за-
яву білоруський лідер зробив під час 
щорічного послання до Національних 
зборів та білоруського народу, повідо-
мляє агентство «Белта». «Я хочу, аби 
росіяни розуміли, особливо керівни-
цтво Росії, що ми не будемо хлопчика-
ми на побігеньках. Ми - самостійна, су-
веренна держава, яка живе з вами в од-
ному домі, але має власну квартиру», 
- сказав Лукашенко.  

Чорноземів надовго 
не вистачить

Учені прогнозують: через 120-150 
років на планеті може бути цілкови-
то зруйновано родючий шар грун-
ту, пише газета «Експрес». За даними 
міжнародного наукового проекту «Гло-
бальна оцінка деградації грунтів», що-
години на планеті 1700 акрів продук-
тивної землі перетворюється на пусте-
лю, близько 2000 дітей помирає від го-
лоду, 55 людей помирають, отруївшись 
пестицидами та іншими хімічними ре-
човинами, 1000 - від отруєння водою, 
5-6 видів тваринного та рослинного 
світу зникають назавжди. Щохвилини 
знищується 50 тонн родючого грунту 
через нераціональне його використан-
ня, виділяється більш як 12 тисяч тонн 
вуглекислого газу в атмосферу. «За істо-
ричний період людство втратило понад 
1,5 мільярда гектарів родючих земель, 
перетворивши їх на пустелі. Це більше, 
ніж уся площа сучасного світового ріль-
ництва, - розповів Мирослав Волощук, 
доктор сільськогосподарських наук, 
професор, завідувач кафедри агрохімії 
та грунтознавства Інституту природни-
чих наук Прикарпатського національ-
ного університету імені Василя Стефа-
ника. - А за останні 50 років площа де-
градованих грунтів збільшилася у 30 
разів».

Єгипетська Атландита існує: 
її знайшли!

Дослідники під керівництвом 
французького археолога Франка Го-
дьо віднайшли єгипетську Атланти-
ду. Про це повідомляє «Радіо 24». Місто 
Геракліон, яке розташовувалося в гир-
лі Нілу, було змите водами річки ще в 
першому столітті до нашої ери. Гераклі-
он назвали на честь Геракла. За леген-
дою, місцеві жителі також звели на його 
честь храм. Геракліон був процвітаю-
чим невеликим містом, проте довгий час 
вважалося, що його насправді не існу-
вало і це лише вигадка. Але науковцям 
вдалося довести протилежне. Франк Го-
дьо розповів: зрозумів, що це Геракліон, 
коли натрапив на чорну гранітну плиту, 
на якій була назва міста. Вченим також 
вдалося знайти кораблі, храм, гробницю 
та побутові предмети місцевих жителів.

Підготувала 
Ольга ЧОРНА.

Україна
Окуповані території заборгували 

21 мільярд за електроенергію
Заборгованість усіх споживачів із 

окупованих територій Донецької та Лу-
ганської областей перед держпідпри-
ємством «Енергоринок» склав близь-
ко 21 мільярда гривень. Про це повідо-
мила заступник директора департамен-
ту економіки і фінансів Міненергетики та 
вугільної промисловості Софія Угрюмо-
ва, передає УНІАН. Зокрема, не платили за 
поставлену електроенергію вугільні під-
приємства та водоканали.   
Перевірку на «детекторі брехні» не 

пройшли майже половина
 керівного складу Міноборони

Перевірку на «детекторі брехні» 
не пройшли 40 відсотків керівного 
складу Міноборони. Про це в інтерв’ю 
«5 каналу» заявив міністр оборони Сте-
пан Полторак. І наголосив, що має намір 
звільнити тих, хто не пройшов перевірку 
на поліграфі. Зміна особового складу Мі-
ноборони триватиме три-чотири місяці. 
Також глава Міноборони сказав, що пла-
нує скоротити штаб Військово-морських 
сил - із 500 до 300 осіб. Варто нагадати, 16 
квітня радник президента Юрій Бірюков 
заявив, що у центральному апараті Міно-
борони переатестацію не пройшли 15 з 25 
керівників.
Скільки коштує написати і «просу-

нути» законопроект у Раді?
Написання законопроектів у Раді - 

ціла індустрія. Приблизно 50 відсотків 
пишуть самі депутати та їхні помічни-
ки. Третину - президент і уряд (точні-
ше, їхні радники). Решта - замовні зако-
нопроекти, які пишуть працівники юр-
фірм, адвокатських контор, консалтин-
гових компаній, повідомляє видання «Ві-
сті». Більшість фракцій використовує 
власних експертів. У деяких випадках з 
пропозиціями виступають галузеві асо-
ціації - таким чином вони лобіюють свої 
інтереси. «Ціни на «послуги» різні: хтось 
пише за $500, хтось дорожче, залежить 
від теми», - розповів політтехнолог Сер-
гій Биков. Проект на сторінку коштує ко-
пійки і пишеться буквально «на коліні». 
Прості проекти - зміни до інших законів 
- обійдуться у $50-500. Економічні - по-
датки, митниця - від $300 до $2 тисяч, а 
то й $10 тисяч за складну роботу. Новий 
законопроект, де потрібно все прописа-
ти з нуля, вартує $300-2000. Але написа-
ти - півсправи. Ще треба переконати чи-
новників і депутатів: наш проект, при-
йнятий минулого тижня, був внесений 
у вересні 2015 року і це вважається над-
швидким проходженням.

Гройсман суттєво підвищив 
зарплату нардепам 

Своїм останнім розпорядженням на 
посаді спікера Володимир Гройсман 
підвищив зарплату народним депута-
там із 6400 до 17650 гривень. Про це на 
своїй сторінці у Facebook написала нар-
деп від БПП Ольга Червакова. Збільшу-
ється також фонд оплати праці помічни-
ків депутата: був 12500 гривень, став - 25 
тисяч. Усі суми наведені без врахування 
сплати податків, тобто, на руки буде ви-

даватися менше. Отримувати зарплатню 
можуть не більше п’яти помічників. Рані-
ше було четверо, - додала Червакова. За її 
словами, це було останнє розпорядження 
Гройсмана на посаді спікера. 

Судді-пенсіонери розкошують  
Пенсію за віком отримують 11,2 

мільйона українців. Середня пенсія - 
1578 гривень. За повідомленням видан-
ня «Сьогодні», значно вищу пенсію ма-
ють силовики у відставці - близько 2800 
гривень. Таких налічується 78 тисяч осіб. 
Дипломати отримують пенсію у розмірі 
3222 гривень, чорнобильці - 3365, проку-
рори - близько семи тисяч гривень. Най-
вищі пенсії у суддів у відставці - таких по-
над 1400 осіб - 16,4 тисячі гривень. У нар-
депів - 15,1 тисячі. Пенсіонери, які отри-
мують понад 4134 гривень, продовжують 
сплачувати державі податок у сумі 15 від-
сотків.

Українці масово кинулися 
на заробітки до сусідів-поляків

У період з січня до листопада 2015 
року Польща видала іноземцям 720 
тисяч дозволів на працевлаштуван-
ня, 98 відсотків з яких припадає на 
українців. Про це свідчать дані націо-
нального банку Польщі, опубліковані в 
«Gazeta Wyborcza». За даними видання, 
збільшення числа українських заробіт-
чан викликане військовим вторгненням 
Росії, яка тривалий час була головним 
ринком праці для наших співвітчизни-
ків - туди їздили близько трьох мільйо-
нів осіб. Кількість українців, які працю-
вали у Польщі в 2015 році, порівняно з 
2014-им, зросла на 100 відсотків. За ми-
нулий рік українці заробили 8,4 мільяр-
да злотих, що приблизно дорівнює $2,2 
мільярда. Більшість працівників - жите-
лі з прикордонних сіл або ті, хто працює 
в Польщі сезонно. Водночас, поляки про-
довжують їздити на заробітки в Німеч-
чину і Великобританію. Торік вони заро-
били за кордоном $4,2 мільярда.

Палац Колеснікова 
під Києвом оцінюють 

у 25 мільйонів «зелених»
Журналісти зняли особняк колиш-

нього віце-прем’єр-міністра, нарде-
па 7-го скликання від Партії регіонів, 
«прем’єр-міністра» так званого опози-
ційного уряду Бориса Колеснікова. За 
даними журналістів телепередачі «Стоп 
корупції», земельна ділянка - 4,56 га у міс-
ті Українка Київської області була виділе-
на для ведення фермерського господар-
ства. Але там розташований котеджний 
комплекс із п’яти маєтків: будинок - 1400 
квадратів, офісні та гостьові будинки, ба-
сейн, пристань, елінг. Орієнтовна вар-
тість комплексу - 25 мільйонів доларів. 
Як з’ясували працівники медіа, «палац 
Колеснікова» зведений на землі, яка нале-
жить Миколі Коломійцю - екс-заступнику 
керівника Держуправління справами ча-
сів президентства Януковича. За словами 
сусідів, після Євромайдану тут жили бій-
ці спецпідрозділу «Беркут», які перехову-
вались від правосуддя. Колесніков запе-
речує, мовляв, «беркутівців» у його маєт-
ку не було. 

Тарифи на газ таки зростуть
Уряд буде змушений піти на підви-

щення тарифів, однак проти введен-
ня ринку землі. Про це прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман заявив в ефірі «24 
каналу». «У мене немає вибору», - сказав 
він. За словами прем’єра, низькі й «еко-
номічно необгрунтовані тарифи - привід 
для жорсткої корупції». Щодо ринку зем-
лі, то Гройсман підтвердив, що виступає 
за підтримку мораторію на продаж зем-
лі. І наголосив: «Я не хочу, щоб ринок зем-
лі був черговою історією, коли людей об-
дурять. Тому важливо не поспішати». Він 
вважає, що землею повинна розпоряджа-
тися лише громада. 

Україна Світ



- Потерпи ще трішки. Купимо 
нові меблі для кухні - і тоді…

Світлана тихо зітхала. Повер-
тала на поличку гарненькі чобіт-
ки. Василь завжди знаходив при-
від обділити дружину обновкою. 
Не хотів помічати, що її старі кап-
ці виглядають убого на фоні його 
добротних імпортних черевиків.

Їх квартира, наче лялька. Світ-
лана любить займатися дизай-
ном. Уміла творити красу в бать-
ківській крихітній малосімейці. А 
в просторій квартирі - й поготів.

Василь хизувався своїм по-
мешканням перед друзями і ро-
диною:

- Все зробив власними рука-
ми.

Світлана скромно мовчала. 
Вона завжди мовчала. Не пере-
чила колись татові й покійна ма-
тір. І доньку вчила: чоловік ліп-
ше знає.

Світлана все приховувала: 
емоції, думки, вроду. Розкішне во-
лосся збирала у «хвіст». Жодної 
косметики. Не мала модних одя-
ганок. Зате Василь не шкодував 
для себе гарних речей. Казав: ро-
бота вимагає. Як-не-як, у бізнесі 
крутиться. З поважними людьми 
справи має. А Світлані, яка пра-
цює в дитсадку, на думку чолові-
ка, не слід одягатися виклично. 
Дітей треба привчати до скром-
ності змалечку.

Тамара, старша сестра, - про-
тилежність Світлані.

- Чому терпиш Василеві, Свєт-
ко? Мати терпіла татові. І де вона 
зараз? А таточко вже другу па-
сію завів. Поглянь на себе! Пере-
творилася у сіру мишку. А була ж 
красунею, - шпетила сестру.

Якось не втрималася і висло-

вила своє «фе» Василеві.
- Не подобається наша сім’я 

- можеш не приходити, відрізав. - 
Твої «цінні» поради і зауваження 
тут нікому не потрібні.

Відтоді сестри почали зустрі-
чатися на нейтральній території.

- Свєтко, ти ж через чолові-
кову скнарість дитину втратила. 
Пробачила? Чи вже забула? - Та-
мара часто заводила розмову на 
цю болючу тему. - Якби не рила 
носом картоплю на тій клятій 
дачі й не допомагала її вантажи-
ти… Міг твій коханий заплатити 
комусь, аби мішки в машину по-
складали, якщо сам панськови-
тий до тяжкої роботи. Але ж де 
там! Копійки шкода, а вагітної 
дружини - ні.

Світлана розуміла: сестра 
каже правду. Їхньому синочкові 
вже йшов би п’ятий рік. Вона хо-
тіла б піти від Василя. Але куди? 
У батьківську малосімейку, де 
газдує нова пасія? До Тамари? У 
двокімнатній квартирі мешка-
ють сестра, чоловік, син і донька. 
У сільську хату? Там давно ніхто 
не живе. Електрику «відрізали». 
В кімнатах порожньо. 

- У вихідні підемо в мебле-
ві магазини. В одному таку кух-
ню пригледів! Дорогувата, але ж 
не для чужих людей купуємо. Для 
себе гріх шкодувати.

Світлана не любила вихід-
них. Магазини, дача, прибиран-

ня. Інко-
ли прихо-

дили до Ва-
силя гості. Тоді 

треба було вправлятися у кулі-
нарних здібностях. Сама ж близь-
ких подруг не мала. Тамара забу-
ла дорогу до їхньої оселі. Бать-
ко також перестав навідуватися 
після суперечки із зятем. Василь 
хотів, щоб тесть записав на Світ-
лану сільську хату. Вона могла б 
обійстя продати. Хата ж недале-
ко від міста. Можна гарні гроші 
отримати. І вкласти в бізнес. Але 
батько ще коли мама була жива 
не хотів продавати хату. Так і ту-
лилися в малосімейці.

- Свєтко, чуєш? В суботу під-
емо на меблі дивитися! Якщо не 
хочеш, я сам.

Їй було байдуже. Проте відпо-
віла:

- Добре, підемо.
Світлана любила будні. Бо 

вони дзвеніли дитячим сміхом.
- Світлано Павлівно, вам подо-

бається мій малюнок?
- Можна я не буду їсти весь 

суп?
- Рибки сумують, коли в дит-

садку нікого немає?
- Світлано Паааавлівно…
Вона знаходила відповіді на 

всі запитання. Витирала малечі 
сльози. Не змушувала силоміць 
їсти суп, зате розповідала цікаві 
пригоди моркви, картоплі, цибу-
лі. А дітлахи вправно працювали 
ложками.

Її поважали батьки малечі.

- Світлано Павлівно, мій беш-
кетник вдома нікого не слухає, а 
в садочку, наче ангел. Порадьте, 
будь ласка…

- Подарували Анжелці плат-
тячко, а вона його не любить. 
Каже, що синє - це чорне.  

Світлана вигадувала неймо-
вірні оповідки. 

- Хмаринка вирішила приче-
пуритися. Її платтячко було біло-
го кольору. І в подруг - білі суке-
ночки. Вона ж хотіла відрізняти-
ся від інших. Попросила поради в 
райдуги. «Я роздала нині всі ко-
льори, - відповіла райдуга. - Але в 
моєму відерці залишилося тріш-
ки синього кольору. Я можу по-
фарбувати твоє платтячко. Це 
дуже гарний колір. Його люблять 
квіти, ріки, моря і озера. Він при-
крашає землю…»

- Світлано Павлівно, - переби-
ла Анжелка. - Моє плаття також 
райдуга розфарбувала?

Наступного дня мала хвали-
лася новим вбранням.

…У суботу Василь зі Світла-
ною обходили кілька меблевих 
магазинів. Знайшли дорогу гар-
ну кухню.

- Мало не забув! Увечері коле-
га обіцяв заглянути. Треба щось 
до столу купити, - спохопився чо-
ловік.

Василь пішов вибирати напій, 
а Світлана зупинилася біля цу-
керкового розмаїття. Її приваби-
ла вишукана коробка кольору га-
рячого сонця. Який чудовий ди-
зайн! А в коробці справжній бель-
гійський шоколад.

- Свєтко, що ти тут робиш? 
Бельгійський шоколад? Ти диви, 
який дорогий! Ті цукерки що, зо-
лоті? Я ось пристойний коньяк 
взяв. Для колеги - мушу…

Під час чергового медогляду 
лікарка сказала Світлані негайно 

обстежитися в онколога. Резуль-
тати виявилися невтішні.

- Та лікарня останні гроші ви-
несе! - зривався на крик Василь. - 
За все і всім платити треба! Якраз 
бізнес добре пішов, а тут… Тепер 
твій батько мусить хату в селі 
продати.

У лікарні Світлана сумувала 
за своїми малими бешкетника-
ми. Розповідала їм подумки ціка-
ві пригоди. А щоб не забути своїх 
вигадок, попросила Тамару при-
нести зошита й ручку.

Повернення на роботу було 
не тривалим. Недуга не давала 
спокою. Василь нарікав на витра-
ти. Батько розмірковував: прода-
вати сільське обійстя, чи ні. Та-
мара вибивалася з сил, аби допо-
могти сестрі. 

- Коли ти була маленькою, ми 
називали тебе Світлячок. Ти за-
вжди сміялася. І така гарненька 
була. Сусідський Андрій був тво-
їм Санчо Панса. Пам’ятаєш? Ка-
зав, коли виросте, одружиться з 
тобою. І кумедно-серйозно супив 
брови. Я зустріла його недавно. 
Запитував про тебе. Вітання пе-
редав. Поважним став…

- Тамаро, я все розумію.
- Що?
- І ти це розумієш. Шкода тебе 

залишати саму. Але ти старша. 
Мусиш простити.

Одного дня трішки полегша-
ло. Світлана побачила чи то сон, 
чи марево. Її кликало маленьке 
біляве хлоп’ятко. Схоже на анге-
лика. Крок, другий, третій… Вона 
майже торкнулася теплої ма-
ленької долоньки. І стало неймо-
вірно легко…

До кімнати зайшов Василь:
- Свєтко, я тут… купив бель-

гійський шоколад. Ти спиш?
Вона вже була далеко…

Ольга ЧОРНА. 

Ліричним рядком

Світле Свято
Вже Світле Свято йде до хати!
Усе радіє - в серці щем...
“Воскрес! Воскрес!!!” - 

аж хочеться кричати!
Й душа омилась 

праведним дощем.
Співає все: Земля і Небо!
Господь нас грішних врятував.
І переможеним є пекло,
Щоб вже ніхто не помирав.
Святкуймо ж всі в цій 

Світлій Днині
І прославляймо цим Христа!
Пошли, наш Боже, 

Воскресіння і Україні,
Щоб розірвати всі тенета зла!

Людмила КОЛЯДЕНКО.

Суд над Христом
«Чого ви хочете?» – 

спитав Пилат людей,
Що привели Ісуса на розправу.
«Суди його! Ось, ворохобник цей,
Ще небезпечніший 

за бунтаря Вараву.
Усюди він підбурює твій люд,
Себе царем юдейським називає
І каже, що як прийде Божий суд,
Він, Божий син, усіх судити 
має».
«Це правда? – 

у Христа Пилат спитав. –
Ти – Божий син і цар Юдеї?»
Ісус промовив: 

«Це, ось, ти сказав.
Слова обмови бачу однієї».
«Нема на ньому жодної вини!» –
Прорік Пилат, 

звертаючись до люду.
Та люд ревів: «Ісуса розіпни!
Нехай таке веління буде суду».
І перший раз у своєму житті
Пилат вчинив негідну справу,
Звелів Христа розп’яти 

на хресті
І відпустив розбійника Вараву.

Великдень
Лунає всюди передзвін
І погляд в синім небі тоне,
Куди не глянь, зо всіх сторін,
«Христос Воскрес!» – 

співають дзвони.
Їм вторить в світлім небі грім –
Ось звідкись хмара набігає
І вже в відлунні гомінкім
То сіє дощ, то сонце сяє.
А там, де гуркіт грому щез
Й світліє спалах блискавиці,
«Христос Воскрес! 

Христос Воскрес!» –
Десь між дерев співають птиці.
Великдень радість всім несе,
Бо день такий лиш раз буває,
Коли в захопленні усе
Христа воскреслого вітає.
І пісня лине до небес,
Де в синій далі погляд тоне,
«Христос Воскрес! 

Христос Воскрес!» –
Співають всюди зранку дзвони.

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м.Хоростків.
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Сокровенне

Він складав руки човником, Вона ховала у 
них своє обличчя. Пливла в тім кораблику 
у невідомість. Його теплі долоні були для 

Неї океаном кохання, який починався з Його 
погляду і не мав кінця-краю… 

У голубій неосяжності небес зітхали їхні ангели. Вони 
ж не чули… 

Почуття писали поему, чисту, як сповідь. Мрії сходили 
квітами. Закоханими милувався старий, втомлений світ. І 
чепурився, коли вони спішили на побачення, аби посиді-
ти поруч, послухати їхній шепіт і забути про все…

Доля сумно дивилась на них. А вони називали її щас-
ливою…

- Ти завжди будеш моєю весною, - казав Він і цілував 
Її волосся золотисто-пшеничного кольору. - Лише не вте-
чи…      

- А ти - моїм стиглим сонцем. Я люблю тепло, - жарту-
вала Вона.

Час зупинився в задумі. Він знав: їхні почуття обер-
нуться в холодний спомин.

…Незнайомку, яка вкрала його серце і їхнє кохан-
ня, Він зустрів випадково. Вона увірвалася в Його життя, 
наче буря. Він шаленів від її відвертості, безтурботності, 
зваби. І каявся перед тією, яка не стала Його вічною вес-
ною: 

- Життя і кохання - непередбачувані. Сповнені випад-
ковостей. Прости…

Вечір ховав Її сльози. Його зізнання стало для Неї бо-
лем. Нічого не сказала. Пішла назавжди…   

…Минули роки. Звабливи ця-буря полетіла в обійми 
іншого. А в Його спогади повертається недолюблена вес-
на. Про Неї нагадує зоряна ніч, жовта пелюстка запаленої 
свічі і її слова: «Я попливу в кораблику твоїх долонь…» 

Ольга ЧОРНА.

На Великдень Марійка та 
Дмитрик завжди їздили до пра-
бабці. От і цього разу приїхали 
напередодні. 

- Бабуню Дарко! Бабуню Дар-
ко! – гукали навипередки, обі-
ймаючи стареньку.

- Ой, ви ж мої шалапути! За-
ждіть, бо з ніг мене звалите, – 
відмахувалась радісно бабця. – 
Онде, як виросли! Дмитрик май-
же мене наздогнав. Я така щасли-
ва, що ви про мене не забуваєте…

- Ми так скучили за вами, баб-
цю! – щебетала Марійка.

- Та й паска у вас найсмачніша, 
– підтакнув Дмитрик. – Ні мама, ні 
бабуся такої не вміють спекти.

- Є, є вже для вас по пасочці! 
Такі ж славні, як і ви, мої любі! – 
посміхалась бабуся. – Ходімо, по-
дивитесь.

У чистій хаті, як її називала 
бабця, на столі, мов на виставці, 
паски – великі і маленькі, чекали 
Великодня. Пекла їх баба Дарка 
за своїм особливим рецептом за 
три дні до свята. 

- Ба, а писанки будуть? – ди-
вились в очікуванні оченята 
правнучків.

- А як же без них? Я навмисне 
залишила це для вас, мої поміч-
ники! А тепер ходімо, трохи пере-
починете з дороги.

- Згода, от тільки, якщо розка-
жете щось цікаве про свято.

- Та вже ж! – погладила голів-
ки двійнят. 

І вже за хвилину обидва прав-
нучки повкладалися на розши-
тих маками та волошками по-
душках.

- Лягайте і ви, бабу-
ню, з нами. 

- То що ж будемо слухати?
- Бабусю,   а навіщо люди на 

Великдень писанки та крашанки 
малюють?

- Цей звичай ще й раніше 
був, ще наші прапрадіди вважа-
ли, що  Всесвіт з’явився з яйця. 
Саме воно є символом народжен-
ня життя, плодючості та усіля-
ких щедрот… Старі люди оповіда-
ють, що коли Ісус ходив із святим 
Петром по землі, вони проходи-
ли через одне село, а там недобрі 
люди жили. Побачили вони Хрис-
та та й почали камінням і  груд-
ками шпурляти в нього. І як тор-
кнеться камінь Ісусової одежі, 
зробиться з нього писанка, а як 
торкнеться грудка, то перетво-
риться на крашанку. Святий Пе-
тро позбирав усе те до кишені, а 
пізніше людям роздав. З того й 
пішов звичай готувати писанки 
та крашанки на Великдень. 

Ще кажуть, що недовірки спо-
кушали Христа, як Він ішов на 
страждання. Набрали в пелену ка-
мінців і спитали Спасителя: “Що в 
пелені?” Христос відповів: “Краше-
не та писане!” Вони відкрили пеле-
ну, щоб посміятися, а там справді 
– крашанки та писанки. Отаке от!

- Бабусю, я пам’ятаю, як ми їз-
дили у музей писанкарства з та-
том і мамою, там розповідали  таку 
легенду, що писанки Мати Божа 
малювала і дарувала їх Пілатові, 
щоб той змилувався над її Сином. 
Мати Божа плакала і слізьми об-
ливала свою роботу, а тому, коли 
пишуть писанки, то вимальову-

ю т ь 
ц я т к и , 

подібні до 
сліз… 

- Гарно, 
хтозна, може, й 

правда це свята… – зі-
тхнула бабця.

- А що ж ми будемо на сво-
їх писанках малювати? – задума-
лась Марійка.

- А я вже знаю! Це ж свято вес-
ни і пробудження? Тому, я нама-
люю сонце!

- Добре, дитино! Сонце – це 
символ Бога, оскільки Бог – це 
світло. 

Бабця Дарка підвелася та й 
заходилася готувати місце для 
роботи. Де ж вони влежать, її 
милі онучата, з такою фантазією 
та  стремлінням? «Вже й очі мої 
не ті, щоб писанки малювати. По-
фарбувала б крашанки цибулин-
ням… Але ж для дітей це справ-
жнє диво… – розкладала бабця 
на столі фарби, писачки та віск. 
– А для мене радість велика – за 
ними спостерігати!» 

- А я знаю гарний віршик ве-
ликодній! – гордо промовив Дми-
трик

- То й розкажи.
- Ввечері матуся нас чарує  –
Писанки на виставку малює.
Віск черпає 

писачком із блюдця,
Її очі лагідно сміються.
Її очі світяться у ласці.
Квітоньки 

на писанці зірчасті,
А на другій – 

півники та бджоли,
Ми таких не бачили ніколи.
А на третій – олені і сарни,
На четвертій – 

рушничок прегарний...

Справжній писанкар 
моя матуся,

Я у неї малювати вчуся.
- Ось вам і підказка, що можна 

намалювати на писаночці, – по-
сміхнулась бабця.

Взялися до роботи і вже за 
кілька годин зелено-золотаві, 
блакитно-коричневі, оранжеві,  
з кривульками, гребінцями, со-
сонками  – писанки, мов курчат-
ка щойно вилуплені, тулились на 
тарілці.   

- Які ж ви молодці, – похвали-
ла бабця, – приїдуть тато з мамою, 
здивуються.  Та й буде до святко-
вого столу гарний подарунок.

- Ой, я ж зовсім забула про по-
дарунок! – Марійка мотнулася до 
сумки. – Ось, бабусю, це вам по-
дарунок! - Радісно видихнувши, 
зашарілась. – Сама вишивала…
мама зовсім трішки допомогла. 
Буде вам у святковий кошик.

Дарка розгорнула великодній 
рушничок, на якому серед писа-
ночок та квітів причаїлося двоє 
курчаток.

- Моя ти дитино золота, – до 
сліз розчулилася старенька. – Я 
ж бо вже не здужаю вишити таку 
красу, а рушничок великодній –  
то ще один символ цього свята… 

…На світанку Марійка і Дми-
трик з бабцею пішли до церк-
ви, піднесені та радісні. З трепе-
том на вітання зустрічних «Хрис-
тос Воскрес!» відповідали  «Воіс-
тину Воскрес!»  І не було нічого 
світлішого, окрім щирої дитячої 
молитви, якої навчила баба Дар-
ка. Тільки церковний дзвін спові-
щав увесь світ про велику радість 
воскресіння – добра над злом, 
світла над темрявою, життя над 
смертю, любові над ненавистю.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Святкові мотиви

На фото Мирослава Коломійчука: Діана Кірсанова, 
учасниця театрального гуртка Якимовецького 
сільського клубу Лановецького району.
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Кораблик 
з твоiх долонь

День Великий
Весна теплом чарує,
красу серцям дарує,
співом пташиним втішає,
до любові надихає.
А янголи із небес
славлять чудо із чудес,
з Воскресінням 

світ вітають,
хвалу Господу співають.
День Великий сонцем сяє,
до гаївок закликає, 
радістю усіх єднає,
перли щастя розсипає.
І молитва тиха й щира
розгортає диво-крила,
та злітає в небеса,
де надія, віра і любов свята.

Великодні 
дзвони
Великодні дзвони грають,
До молитви всіх скликають, 
Гаївки линуть до небес,
Бо з мертвих  Божий Син 

воскрес.
І сонце любові зійшло,
Радість й щастя рознесло,
По всьому світу, по всій землі,

Торкнулось спокоєм 
серця й душі.

А в небі ангели співають,
Чудо Боже прославляють,
Возвеличують Христа,
Який спас нас від гріха.
І до світла навернув,
Милосердям надихнув.
Господь склав нам Заповіти,
Щоби світ добром кріпити, 
У єднанні  й згоді жити,
Казку світлих днів творити.

Тетяна Люкс, учасниця 
гуртка «Словограй».

с. Голгоча 
Підгаєцького району.

Один бізнесмен купив 
величезний алмаз 
в Південній Африці, 

який був завбільшки з 
жовток курячого яйця. Однак 
чоловік засмутився, оскільки 
всередині каменя виявилася 
тріщина. Він показав камінь 
ювеліру з надією, що той 
порадить, як вчинити. 
Майстер захоплено похитав 
головою і сказав:

- Цей камінь можна розколоти 
на дві частини, з яких може вийти 
два чудових діаманти і кожен з них 
буде дорожчий від самого алмаза. 
Але проблема в тому, що необереж-
ний удар може розбити це прекрас-
не диво природи на жменю дрібних 
камінчиків. Тоді діаманти з них бу-
дуть у багато разів дешевші цього 
алмаза, і практично нічого не будуть 
коштувати. Я не беруся так ризику-
вати і не буду братися за цю роботу.

Так само відгукувалися й інші 
ювеліри у багатьох країнах, де біз-
несмен бував з діловими поїздками. 
Врешті, йому порадили звернутися 
до старого ювеліра з Амстердама, у 

якого були золоті руки.
Бізнесмен прилетів в Амстер-

дам і знайшов там старого ювелі-
ра. З цікавістю розглянувши камінь 
через монокль, той теж почав по-
переджати про ризик. Перервавши 
майстра, бізнесмен сказав, що цю 
історію він уже чув і знає напам’ять. 
І ювелір погодився допомогти, на-
звавши ціну за роботу. Коли гос-
подар каменю погодився, мудрий 
ювелір звернувся до молодого під-
майстра, який сидів далеко спи-
ною до них і займався своєю робо-
тою. Взявши камінь, хлопчина по-
клав його на долоню і один раз вда-
рив по алмазу молоточком, розбив-
ши його на дві частини та, не озира-
ючись, повернув ювелірові. Враже-
ний господар діаманта запитав:

- Як давно він у вас працює?
- Лише третій день. Він не знає 

справжньої ціни цьому каменю, 
тому його рука була твердою і не 
здригнулась.

Отож, легко зважуйтесь на 
труднощі в житті, і не малюйте собі 
непереборних велетнів. Бо інколи 
насправді проблема не така страш-
на, як ми собі уявляємо. 

Бельгійський шоколад
Ціна одного діаманта
Притча

Великдень
Каштани вже 
 свічками заврунили,
Замріялися яблуні 
 в садах, 
Тебе чекаю, мій 
 коханий, милий,
Весну щоб оспівати 
 у піснях. 



№17 (149)/27 квітня - 3 травня 2016 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 Спортnday.te.ua

Під час урочистої події дівчина-акторка прочитала молитву до 
древньогрецького бога Аполлона - володаря світла. Вона також за-
палила факел завдяки дзеркалу, яке спрямувало сонячні промені 
на смолоскип, як це робилося у минулому. 

Потім дівчина передала факел та оливкову гілку першому учас-
нику естафети олімпійського вогню - грецькому гімнасту Елеф-
теріосу Петроуніасу, який є чинним чемпіоном світу у вправах на 
кільцях. Всього в естафеті візьмуть участь 12 тисяч спортсменів. 
Факел мають доправити до Бразилії 3 травня, а у її столицю олім-
пійський вогонь прибуде 5 серпня - на церемонію відкриття Ігор.

Гол Джуніора Мораєса 
у ворота гостей з 
Полтави став для 

динамівців «золотим».
«Динамо» - «Ворскла» - 1:0 

Ще за день до гри стало зро-
зуміло, що «Динамо» має вигра-
вати, щоб фактично заверши-
ти для себе сезон. І це господа-
рям вдалося зробити. Як і зазви-
чай у вирішальному поєдинку, 
виграш прийшов не без трудно-
щів, та й суперник був гідним. У 
першій 45-хвилинці кияни ство-
рили 2 моменти – обидва зусил-
лями Андрія Ярмоленка. З його 
ударом Дмитро Непогодов впо-
рався, а от чудовий дриблінг з 
передачею на Джуніора Морає-
са став вирішальним – 1:0. «Вор-
скла» відповідала зрідка, і Олек-
сандр Шовковський не дав при-
водів засумніватися у собі.

Друга половина гри була «сі-
рою» - киян цілком влаштував 
мінімальний рахунок, який збе-
рігся до кінця поєдинку. А після 
фінального свистка на полі та на 

трибунах розпочалося святку-
вання 15-го чемпіонства «Дина-
мо» в українській Прем’єр-лізі.

«Сталь» - «Металіст» - 0:0
Харків’яни в оновленому 

складі зуміли перервати серію 
поразок, тоді як господарі не ви-
правдали сподівань тренерсько-
го штабу та вболівальників.

«Карпати» - «Говерла» - 3:0
Львів’яни вперше у ниніш-

ньому році здобули перемогу і 
зберегли теоретичні шанси для 
участі у Лізі Європи УЄФА.
«Чорноморець» - «Шахтар» - 1:1 

Саме втрата очок «Шахта-
рем» дозволила столичній ко-
манді дочасно завоювати чемпі-
онський титул.

«Зоря» - «Волинь» - 1:1
Луганська команда продо-

вжила серію невиразних поє-
динків, внаслідок чого втратила 
ще 2 очки і не зуміла наздогнати 
«Дніпро».
«Олександрія» - «Дніпро» - 0:4

Завдяки майстерному вико-
нанню штрафних ударів дніпро-
петровці довели свою ігрову пе-
ревагу над господарями.

Перші матчі півфіналу 
Кубка України

«Дніпро» - «Зоря» - 1:0
Мінімальний, але комфортний рахунок зро-

бив підопічних Мирона Маркевича фаворита-
ми у двобої за вихід до фіналу Кубка України.

«Олександрія» - «Шахтар» - 1:1
У цьому поєдинку гол-красень олексан-

дрійця Василя Грицука змусив донеччан до-
бряче попрацювати, щоб уникнути поразки у 
першому півфіналі.

Український п’єдестал
Українці Віталій Шафар і Сергій Лебідь фінішува-

ли у числі перших 15-ти атлетів на Лондонському марафо-
ні, який відбувся у столиці Великої Британії минулої не-
ділі. Віталій Шафар перетнув стрічку 13-м, а його спів-
вітчизник Сергій Лебідь був 15-м, показавши на дистан-
ції найкращий  результат у віковій категорії 40-44 роки. 
 Перших два місця у масовому старті в Лондоні завоювали ке-
нійці, а трійку «замкнув» спортсмен з Ефіопії. Серед жінок також 
перемогла представниця Кенії .

Одразу двоє українців посіли призові місця на Гран-Прі з 
фехтування на шпагах у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Золота медаль - на рахунку Богдана Нікішина, третє місце 
завоював наш Анатолій Герей.

Лідер збірної України з дзюдо на чемпіонаті Європи в Каза-
ні Світлана Ярьомка виграла срібло у ваговій категорії понад 78 
кг. У вазі понад 100 кг Олександр Гордієнко, поступився у сутич-
ці за бронзу румуну Даніелю Натеа.

Українські гросмейстери Марія Музичук (Львів) і Павло 
Ельянов (Харків) стали лауреатами конкурсу “Шаховий Геть-
ман” як найкращий шахіст і найкраща шахістка року.

Цьогоріч вони показали абсолютно однакові результати –39 
гросмейстерів віддали їм перші місця і два – другі.

Українські альпіністи Михайло Фомін і Микита Балабанов 
стали найкращими у світі за підсумками сходжень 2015 року.

Хлопці отримали “Зо-
лотий льодоруб”, який є 
своєрідним “Оскаром” у 
світі альпінізму. Цієї наго-
роди вони удостоїлися за 
першосходження за но-
вим маршрутом на Гіма-
лайську вершину Талунг 
(7349 м). 

«Оболонь-Бровар» (Київ) – 
ФК «Тернопіль» – 3:2

У поєдинку 23-го туру першої ліги проти київ-
ської «Оболоні-Бровар»  хорошу гру показали грав-
ці ФК «Тернопіль». Навіть місцеві вболівальники, 
залишаючи стадіон,  були впевнені, що рахунок на 
табло не повною мірою відобразив усю напругу 
звітного протистояння.

Матч активніше розпочали гості, але удари на-
ших нападників так і не досягли цілі. Натомість, чи 
не перша небезпека, яку створили господарі, при-
звела до голу у ворота «Тернополя» - 1:0. Вдруге 
«Оболонь-Бровар»  відзначилася після виконання 
стандарту - 2:0. 

Незважаючи на рахунок, тернополяни не зніти-
лися і були дуже близькими до взяття воріт, та, на 
жаль, Віталій Богданов так і не завдав точного уда-
ру. Ближче до кінця першого тайму гострий про-
стріл з лівого флангу зробив Юрій Соколовський, 
але м’яч так і не потрапив у київські ворота.     

На початку другого тайму сталося одразу кілька 
епізодів, які заслуговували на призначення пеналь-
ті у ворота «Оболоні», але суддя не лише не призна-
чив одинадцятиметрового, а у двох випадках пока-
зував тернопільським гравцям жовті картки за над-
то емоційні розмови.

 Та все ж активність муніципалів  не була мар-
ною - Андрій Шевчук забив гол-красень - 2:1. На 
жаль, розвинути успіх тернопільська команда не зу-
міла. Господарі вдруге у матчі відзначилися після 
удару зі штрафного -  м’яч від стійки влетів у воро-
та гостей - 3:1.

 На цьому гольова феєрія не закінчилася. 16-річ-
ний нападник ФК «Тернопіль» Андрій Різник, який 
вийшов на заміну, продемонстрував віртуозне воло-
діння м’ячем і завдав прицільного удару у нижній 
від голкіпера «Оболоні» кут воріт - 3:2. 

До фінального свистка залишалося ще чотири 
компенсовані хвилини. Тернополяни пішли на ма-
сований штурм воріт, навіть мали кілька слушних 
моментів, але рахунок на табло не змінився.

До речі, забивши гол у матчі 23 туру першої ліги 
у ворота «Оболоні-Бровара» нападник ФК «Терно-
піль» Андрій Різник увійшов до п’ятірки наймолод-
ших голеадорів в історії дивізіону. Свій результа-
тивний удар юнак завдав, коли йому виповнилося 
16 років 1 місяць і 8 днів.

Рекордсменом першої ліги на даний момент є 
півзахисник луцької «Волині» Олександр Марко-
вець. У сезоні-2009/10 хавбек забив, коли йому було 
всього 15 років 7 місяців і 25 днів.

Тернополяни представлять 
Україну на Олімпіаді

Двоє спортсменів з Тернопільщини представляти-
муть Україну на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. 
За перемогу боротимуться віндсерфінгіст Олександр 
Тугарєв та фехтувальниця Олена Кривицька.

Античні традиції
У Греції 

відбулася 
церемонія 

запалення 
Олімпійського 
вогню 
напередодні 
цьогорічних XXXI 
Олімпійських 
ігор у Ріо-де-
Жанейро.

«Динамо» знову - чемпіон

Незадовільний 
результат 

при хорошій грі 

В андеркарті 
бою Дениса Берін-
чика  український 
боксер Макс Бурсак 
не без проблем здо-
лав за очками та-
кож українця Русла-
на Щельова, супер-
легковаговик Мі-
шико Беселія (Укра-

їна / Грузія) за очками впорався з Інносентом Аньян-
ву (Нідерланди / Нігерія), а суперсередньоваговик Пе-
тро Іванов (Україна) ударом в корпус домігся швидкої 
перемоги вже у першому раунді над Давітом Рібаконі 
(Грузія).

На цьому ж ринзі перспективний український бок-
сер Олег Малиновський завоював вакантний титул 
чемпіона Європи за версією WBO у напівлегкій вазі, пе-
ремігши рішенням більшості суддів представника Росії 
Руслана Беручка.

В основному поєдинку вечора боксу срібний при-
зер Олімпійських Ігор 2012 року українець Денис Бе-
ринчик отримав свою 
четверту перемогу на 
профі-рингу, здолав-
ши у четвертому ра-
унді аргентинця Емі-
ліано Мартіна Гарсію, 
який до цього не про-
гравав.

Українець битиме 
росіянина у Москві

Боксерський бій між українцем Ісмаїлом Сіллахом 
та росіянином Максимом Власовим відбудеться 2 черв-
ня. Це буде 10-раундовий нетитульний поєдинок, який 
відбудеться в Москві у рамках шоу «Гладіатор».

У послужному списку 31-річного уродженця Запоріж-
жя, який останні роки проживає в США, -  23 перемоги (18 
нокаутом) і дві поразки. Причому обидві від росіян.

На рахунку Власова - 33 перемоги (17 нокаутом) і 
дві поразки.

Вечір боксу у Києві
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Спершу учасники дійства урочисто 
освятили двометрові скульптури чолові-
ка та жінки. Виготовив їх з липи митець 
Богдан Коваль з Калуша у березні під час 
пленеру різьбярів, що проходив у “Лем-
ківському селі”. 

 Після освячення скульптур уся спіль-
нота разом з дітьми колективу “Греч-
ні фраїрки” перейшла до села, де відбу-
вався другий регіональний Великодній 
семінар-конкурс дитячої писанки. 

Упродовж вихідних школярі навчали-
ся не лише оздоблювати воском пасхаль-
ні яйця, а й розуміти давні узори. Таєм-
ниці пасхального розпису дітям поясню-
вали досвідчені писанкарі, а потім ті за-
кріплювали здобуті знання на практиці 
і змагалися у своїй майстерності та фан-
тазії.  

У конкурсі на кращу лемківську пи-
санку взяли участь майже сто дітей із 
західних областей України. Усіх конкур-
сантів розділили на три групи: наймен-
ші – до 11-ти років, підлітки від 11-ти до 
14-ти років і молодь, яка шанує писан-
карство. Окремо оцінювали роботи учас-
ників, які розписують великодні яйця на 
сучасний лад.

Діти з фольклорного ансамблю 

“Гречні фраїрки” виконували лемківські 
гаївки, а також заспівали славень лемків-
ській писанці.

Шестирічна Софійка з допомогою ба-
бусі розмальовувала перші у своєму жит-
ті Великодні  писанки. Етнічними моти-
вами дівчинка оздобила писанку, як со-
тні років тому робили це її пращури.

- Замість писачка можна шпильку 

встромити або взяти цвяшок. Щоб гар-
но писалося, треба аби яйце було трошки 
тепленьким, - розповідає її бабуся Оль-
га Пакіш. -  Перед тим змочити тканину  
оцетом, протерти яйце і наносити гаря-
чий віск.

- Немає значення, як хто розписує, 
- додає член журі конкурсу-фестивалю 
Людмила Харик. -  Головне якість і те, 
щоб ці писанки були розмальовані суто 
на нашому конкурсі. Хто любить писати 
воском – пише воском, хоча можна роби-
ти і шкрябанки. 

На конкурс приїхали знані майстри-

писанкарі: Тетяна Семенець з Тер-
нополя, Анна Кирпан з Івано-
Франківська, Марія Янко зі Львова, 
Зіновій Пеньонжик з Бучача, Ольга 
Кашевко, Петро Данилюк. Вони про-
водили майстер-класи для охочих. 
Кажуть, у цій справі головне - терпін-
ня, адже це дуже витончене і делікат-
не мистецтво. 

Обов’язковий орнамент, який має 
бути на кожній лемківській писанці -  
сонце. Воно символізує добробут, сі-
мейне щастя, здоров’я родини.

У давнину господині писали пи-
санки у чистий четвер для своєї ве-

ликої родини на варених яйцях. Їх мала 
бути ціла копа - шістдесят! Найчастіше 
розмальовували у два кольори - колір 
основи і фарба. Барвники були природ-
ні - відвар цибулиння, бузини, сіна, кро-
пиви. 

 Великоднє свято у «Лемківському 
селі» тривало весь день і захопило у вир 
давніх традицій і дітей, і дорослих. А на-
щадки лемківських родин повернулися 
додому з традиційними писанками - сим-
волом збереження звичаїв предків. 

Олена МУДРА.
Фото автора.

Лемки організували 
у Монастириськах
свято
писанок

Напередодні 
Великодня
 у музейному 
комплексі 
«Лемківське село», 
що неподалік 
Монастириської, 
відбулося справ-
жнє свято народних 
звичаїв і традицій. 
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Панеттоне італійці традиційно готують 
на Різдво із здобного дріжджового тіста. Ви-
пікається з великою кількістю сухофруктів і 
цукатів. Подається з чаєм, кавою або солод-
ким вином. Оскільки ця солодка випічка зо-
вні мало відрізняється від української паски, 
то чому ж не приготувати її до Великодньо-
го столу. 

Потрібно: 80 мл теплої води (італійці ра-
дять температуру не вище 43 градусів), 120 мл 
теплого молока (також не теплішого за 43 гра-
дуси), 15 г сухих активних дріжджів або 45 г сві-

жих, 650 г борошна, 4 яйця, 2 жовтки, 130 г цу-
кру, 1 ст. л. ванільного цукру, 170 г вершкового 
масла, 300 г різних сухофруктів і цукатів (у нас 
курага, родзинки, інжир, цукати з вишні і ана-
наса), дрібно посічена цедра одного лимона і   
апельсина, 1 жовток для змащування верху.

Приготування: готуємо опару (рідке тіс-
то). Для цього заливаємо водою половину 
дріжджів і розмішуємо до повного їх розчинен-
ня. Додаємо 80 г борошна, перемішуємо, на-
криваємо харчовою плівкою і відставляємо на 
30 хв. За цей час опара повинна збільшитись 
в об’ємі вдвічі. А поки підходить опара, дріж-
джі, що залишилися, розчиняємо в теплому 
молоці. Борошно розтираємо з маслом 
до стану вологої крихти. Збиває-
мо міксером яйця, жовтки, цу-
кор, ванільний цукор. Дода-
ємо молочно-дріжджову су-
міш і опару. Перемішуємо. 
З’єднуємо розтерте з мас-
лом борошно і дріжджову 
суміш, замішуємо однорід-
не тісто. Додаємо родзин-
ки, нарізані цукати і сухоф-

рукти, лимонну і апельсинову цедру.
Перемішуємо, кладемо в змащену маслом 

миску, накриваємо харчовою плівкою і стави-
мо в тепле місце підходити. Залежно від тем-
ператури навколишнього середовища це може 
тривати близько 1-2 годин. Тісто має збільши-
тися в об’ємі вдвічі. Коли воно підійде, вимина-
ємо і ділимо на 3 частини. Кладемо в змащені і 
присипані борошном форми, ставимо на деко і 
даємо ще вирости (знову в 2 рази). Це займе ще 
близько години-півтори. Коли тісто підійде – 
робимо на поверхні хрестоподібні надрізи, зма-
щуємо жовтком і ставимо форми в розігріту до 
200 градусів духовку, в нижню третину. Пече-

мо 10 хв. Потім знижуємо температуру до 
180 градусів і печемо ще близько 30 

хв., поки верх не зарум’яниться, а 
встромлена дерев’яна шпажка не 

виходитиме повністю сухою. 
Коли панеттоне нарешті 

готовий, залишаємо його 
охолонути, а потім можна 
вже й насолодитися пло-
дами своєї праці. 

Потрібно: 0,5 л. молока, 50 г дріж-
джів, 350 г цукру, щіпка солі, 5 яєць, 
200 г вершкового масла, 50 г олії, ва-
нільний цукор, родзинки, цукати, тер-
та цедра апельсина чи лимона, бо-
рошно вищого гатунку - 1кг 250 г.

Приготування: дріжджі розтерти 
з 1 ст. л. цукру і 1 ч. л. борошна. Мо-
локо підігріти і додати в дріжджі. По-
ставити посудину з опарою в тепле 
місце на 40 хв., накривши рушнич-
ком. Коли опара підійде - на її поверх-
ні з’явиться гарненька пухнаста “ша-
почка”, додайте: яйця збиті з цукром 
до побіління маси, розтоплене і охо-
лоджене вершкове масло, олію, ва-
нільний цукор, терту цедру лимона, 
родзинки. Старанно перемішати і за-
місити м’яке тісто, поступово підси-
паючи борошно. Накрити посудину з 
тістом рушничком і поставити у тепле 
місце на 1,5 год. Кожні 30 хв. обмина-
ти тісто. Коли підійде третій раз - роз-
кладаємо його на 1/3 об’єму по фор-
мочках, змащених олією і застелених 
промасленим папером. Накрити фор-
мочки з тістом рушником і дати піді-
йти пасочкам на 3/4 висоти. Змасти-
ти жовтком і поставити випікатися на 
1 год. при температурі 180 °С.

Потрібно: 0,5 л теплого 
молока або ще краще сиро-
ватки (ще бабуся казала, що 
від сироватки тісто пухкіше), 
0,5 л яєць і стільки ж цукру, 2 
ст. л. меду, 2 ст. л. сметани, 100 
г дріжджів, 100 г олії, 1,5 пач-
ки маргарину, «Маселка» чи 
масла, 200 г родзинок (якщо 
любите – можна і більше), 1-2 
пачки ваніліну, цедра лимона 
та апельсина, жовтки для зма-
щення верху пасочки, борош-
на, скільки вбере, щоб тісто 
було м’яким.

Приготування: дріжджі 
розвести у теплому молоці, 
додавши трохи цукру. Коли 
утвориться пінка, додайте ре-
шту молока чи сироватки, бо-
рошно – щоб тісто вийшло, 
як густа сметана. Тим часом 
збийте до «білого» яйця з цу-
кром та ваніліном. (Яйця на-
бити у півлітровий слоїк 
– скільки влізе).  Розігрійте 
масло чи маргарин, дайте охо-
лонути. Усе це разом з олією, 
сметаною, розігрітим медом 
додайте до опари, яка уже «пі-
дійшла». Втерти цедру лимо-

на та апельсина за смаком (я 
не даю багато шкірки, щоб па-
сочка не вийшла гіркуватою). 
Ще раз вимішати, додавши 
борошно. Добре промийте ро-
дзинки, обсушіть, додайте до 
тіста і вимішуйте його доти, 
поки не почне «пищати» та 
відставати від рук. Дайте тіс-
ту добре вирухатися. В ідеалі, 
тісто треба ще раз обім’яти і 
дати підрости знову. 

І, нарешті, розкласти тіс-
то у змащені холодним смаль-
цем чи олією формочки – на 
1/3. Дати пасочці трохи піді-
йти, змастити збитим жовт-
ком і поставити у розігріту до 
180 градусів духовку. Пекти 
30-40 хв., якщо форми неве-
ликі. За бажанням, готові па-
сочки можна оздобити шоко-
ладною помадкою чи кольо-
ровою присипкою. Я залишаю 
так, тоді пасочки схожі на со-
нечка.          

На Великдень з “Нашим Днем”
Дорогі наші читачі! Сьогодні ми приго-

тували для вас цікаву підбірку рецеп-

тів  великодніх пасок від редакційно-

го колективу «Нашого ДНЯ», а також ві-

домих тернополян. 
Бажаємо вам натхнення у приготуван-

ні до Великодня та смачної паски!

Про сирну паску дізналася зо-
всім недавно. У моїй сім’ї  її не го-
тували. Та насправді, це одна з 
найдавніших християнських ве-
ликодніх страв і справжня при-
краса будь-якого святкового сто-
лу в Світле Христове Воскресіння. 
Смачний ніжний сир, змішаний з 
вершками, сметаною, олією, цу-
кром або медом, спеціями і цука-
тами, викладають у формі пірамі-
ди, що символізує Голгофу і Гріб 
Господній. Боки паски прикра-
шають хрестом і літерами ХВ, що 
означають традиційне пасхальне 
вітання - «Христос Воскрес!». Го-
тують її запечену, запарену і сиру.  
Нам полюбилася не печена.

Потрібно: сир – 1 кг, імбир за-
цукрований - 70 г, вершкове мас-
ло - 100 г, вершки 20-22% або 
сметана - 120 мл, яєчний жовток 
- 1 шт., цукор – 150 г, ванільний 
цукор - 2 ч.л.    

Приготування: поріжте цу-
кати, масло розітріть та додайте 
до сиру. Сюди ж слід додати цука-
ти і цедру, сметану, ретельно пе-
ремішати. Змішайте жовток із цу-
кром і ваніллю. Додайте яєчну су-
міш у вершки, все разом нагрій-
те, постійно помішуючи (не до-
водячи до кипіння). Сирну суміш 
додайте у яєчно-вершкову, добре 
перемішайте. Потім додайте горі-
хи, сухофрукти, цукати і прянощі 
за власним смаком, вимішайте

Форму вистеліть марлею. За-
повніть форму сирною масою, за-
крийте кінцями марлі. Зверху по-
ставте прес і на добу в холодиль-
ник. Рідину, що стікатиме, по-
трібно зливати. Готову паску пе-
реверніть на тарілку, приберіть 
марлю, прикрасьте.

Сирна паска 
від письменниці 

Ірини Мацко

Паска від 
тернопільського 

кухаря Сергія 
Головайчука

Потрібно: борошно - 1 кг, мас-
ло вершкове - 200 г, дріжджі сухі 
- 20 г, сіль - 1 щіпка, горіх мускат-
ний мелений – 0,5 ч. л., молоко 
- 1,5 скл.,  свіжі яєчні жовтки - 10 
шт., яйце (білок) - 3 шт., цукор - 1 
скл., цукор ванільний - 2 ст. л., во-
лоські горіхи - 100 г, родзинки - 
100 г, цукати - 50 г,  терта цедра 
лимона - 3 ч. л.

Приготування: просіяти бо-
рошно разом із сіллю, додати 
дріжджі. Відкласти половину бо-
рошняної суміші, а в ту, що зали-
шилася, додати ванільний цукор, 
тепле молоко. Перемішати і за-
лишити на 1,5 год. Жовтки зби-
ти з цукром. Коли тісто підніметь-
ся, додати в нього м’яке масло, 
жовткову суміш, решту просіяно-
го борошна, мускатний горіх і ли-
монну цедру. Добре вимісити тіс-
то, накрити і залишити в тепло-
му місці ще на годину. Родзинки 
промити теплою водою, не обсу-
шувати. Горіхи і цукати поруба-
ти на велику крихту. Змішати 2/3 
горіхів із родзинками і цукатами. 
Тісто обім’яти, додати суміш горі-
хів і сухофруктів, перемішати. Біл-
ки збити в міцну піну і порціями 
ввести в тісто, перемішуючи зни-
зу вгору дерев’яною лопаткою. 

Викласти тісто у форми для 
пасок так, щоб була заповнена 
тільки половина об’єму. Залиши-
ти на 30 хв. Потім посипати ре-
штою волоських горіхів і постави-
ти в розігріту до 180 °С духовку на 
40 хв. Зменшити температуру до 
160 °С і випікати ще 30 хв.

Панеттоне від Андрія і Тоні Брик 

Бабусина паска
 від Юлі Томчишин

Паска «Як сонечко» 
від Зіни Кушнірук

смачних пасок напечем!
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Дозвілля

Відповіді

Чоловік прийшов до квіткового мага-
зину:

- Виберіть, будь ласка, півтори сотні 
троянд для моєї дружини.

Продавщиця з жахом:
- Господи, що ж ви такого накоїли?!

  
Під час весілля наречений зізнається:
- Пробач, кохана, але я виплачую алі-

менти двом дітям.
- Це не вплине на наш бюджет: я на 

двох дітей аліменти отримую.

  
Син забіг у кабінет до батька-

бізнесмена.
- Тату, я на хвилинку, лише запитати, 

як справи.
- На жаль, ти спізнився. Вже забігала 

про це запитати твоя мати й вигребла з 
моїх кишень геть усе. 

  
Розмовляють дві подруги:
- Кажуть, тебе вчора бачили з яки-

мось товстим і волохатим чудовиськом.
- Це - мій наречений. Він уже пода-

рував мені на весілля екзотичний острі-
вець і відпочинок на Гаваях.

- І як тобі вдалося знайти таке м’яке й 
пухнасте диво?

  
- Скажіть, будь ласка, у вас є парфуми 

із запахом комп’ютера? - запитує продав-
щицю жінка.

- ???
- Шукаю методи привернути увагу 

свого чоловіка-програміста. 
  

Зустрілися двоє знайомих. Один хва-
литься:

- Минулого літа ми на одну путівку 
відпочили всією сім’єю.

- Як це вдалося?
- На місяць відправили тещу до сана-

торію.
  

Дружина прийшла на роботу до чоло-

віка вчергове попросити грошей і поба-
чила на його столі своє фото в позолоче-
ній рамці.

- Коханий, нарешті ти поставив мою 
фотографію. Як приємно! - мовила роз-
чулено.

- Коли у мене виникає якась пробле-
ма, я дивлюсь на тебе і стає легше.

- Справді? - аж умліває від щастя жін-
ка.

- Так, бо я тоді усвідомлюю: жодна 
проблема не може зрівнятися з тобою. 

  
На фуршеті чоловік шепоче дружині:
- Тобі не соромно? Вже третій раз при-

носиш по чотири бутерброди з ікрою.
- Я всім кажу, що це для тебе.

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.

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 27 квітня до 3 травня
Овен  

Не поспiшайте, адже 
необдуманi дiї можуть 
призвести до небажа-
них результатiв. Ближче до 
вихiдних визначитеся з пла-
нами на майбутнє.
Телець 

Ви стоїте на порозi перемiн. 
І хоча за своєю природою ви не 
схильнi до швидких рiшень, за-
раз знадобиться саме це. 
Близнюки 

Настав вдалий момент для 
реалiзацiї нових планiв. Не со-
ромтеся мрiяти i втiлювати в 
життя свої iдеї. У вихідні відпо-
чиньте. 
Рак 

Радимо вам у деяких пи-
таннях бути рiшучiшими i 
смiливiшими. Настав момент, 
коли треба долати, а не чекати.
Лев 

Смiливо берiться за складнi 
та перспективнi справи, у 
вас є шанс досягти хороших 
результатiв. Наприкiнцi тижня 
допоможiть тим, хто цього по-
требує.
Діва 

У першiй половинi тижня 
на роботi виявіть стриманiсть 
i вiдповiдальнiсть. З’явиться 
чудова можливiсть вирiшити 
складне завдання.

Терези 
На цьому тижнi буде бага-

то клопоту, зокрема - на роботi. 
Зате ви набудете позитивно-
го досвiду. Без вашої iніцiативи 
нiчого не вирiшиться.
Скорпіон 

Не намагайтеся добровiльно 
брати на себе бiльше обов’язкiв. 
Краще знайдiть собі активне 
захоплення. У дiлових питан-
нях менше ризикуйте.
Стрілець 

Важливим фактором успiху 
буде ваше вмiння спiлкуватися. 
Бiльшiсть проблем вирiшаться 
самi собою. Не бійтеся ризику-
вати. 
Козеріг 

На вас чекає немало супе-
речливих ситуацiй, результат 
яких залежатиме вiд вашого 
настрою. Не зайвим буде при-
слухатися до критики. Свята 
подарують багато позитивних 
емоцій. 
Водолій 

Висока вiрогiднiсть 
конфлiктiв, особливо з родича-
ми або друзями. Намагайтеся 
стримувати емоцiї, щоб не до-
водити ситуацiю до сварок. Ви-
хідні проведіть з рідними. 
Риби 

Ви розчаруєтеся в дея-
ких питаннях, а в чомусь, на-
впаки, досягнете блискучих 
результатiв. Правда, для цього 
доведеться докласти багато зу-
силь. Але вам усе вдасться. 

Вітаємо!
Дорогого сина, брата і батька 

Ярослава Михайловича Липку 
з Тернополя

з 60-річчям!
Хай доля відмірить ще щастя багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться радістю рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла. 
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 і щирою повагою – мама, сестра Ма-
рія з сім’єю, брат Петро, діти і внучка Даринка. 

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

Вітаємо! 
працівників Почаївського 

психоневрологічного будинку-інтернату 
іменинників травня!

Людмилу Вихованець, Оксану Горевич, 
Наталію Шилінську, Юрія Бистрицького, 

Миколу Борака, Ірину Зінкевич, Тетяну Іващук, 
Руслану Антонюк, Юлію Цісар, Зіну Ягенич, 

Іванну Грищук, Оксану Широку, Юрія Пташнюка, 
Тетяну Бойко, Любов Каменську, Надію Грудіну, 

Олександра Ковальчука! 

Вітаємо!
Дорогу маму, бабцю і прабабцю

 Надію Никифорівну
Колеснік

з села Бодаки Збаразького району
з 75-річчям, яке вона 

святкуватиме 2 травня!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, спокій
Та вічно нестаріюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще газдуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до сто років на поміч всім людям,
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа!

З любов’ю – діти, онуки і правнуки. 

Вітаємо! 
Люблячого синочка, брата, онука, 
похресника, племінника і дядька

Юрія 
Олександровича 

Савича
з с. Бодаки

Збаразького району
з 18-річчям, яке він 
буде святкувати 

3 травня! 
Хай щастя сьогодні зорею світить,
18 – найкраща пора.
Для Тебе усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні і добрі слова!
Хай юність і краса Твої процвітають,
А доля успіх безцінний несе,
Теплом і любов’ю завжди очі сяють,
Й задумане здійсниться все!

З любов’ю – мама, тато, 
сестричка Софія,  хресна Таня з сім’єю, 

двоюрідна сестра Ірина з сім’єю, бабця Надя,
 бабця Тоня і дід Андрій, 

тьотя Рая і дядько Степан.

Вітаємо!
Чудову жінку, талановитого керів-
ника, директора Гадинківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Гусятинського району, 

члена Конгресу ділових 
жінок України

Любов Василівну Білик
з Днем народження!

Нехай долі ясні небокраї
Щастям в будні Твої завітають,
Будуть щирим і лагідним сонцем,
Для любові відкритим віконцем.
Щоб зозуля крилата Тобі літ не лічила,
На роботі і вдома – щоб усе було миле.
Бажаємо в радості завжди процвітати,
Все хороше і світле у долі лиш мати,
Щоби небо – чисте, щоб зірки – яскраві,
Щоб життя - щасливе і доробки славні. 
Щоби чисті роси долю умивали,
А хороші люди дому не минали. 
Зичим ще раз щастя, радості, тепла,
Успіхів, здоров’я, злагоди й добра!

З повагою – Конгрес ділових 
жінок України та друзі.

Вітаємо!
Дорогу сестричку, донечку, онучку

Марію Романівну 
Барвінську

з села Вікнини Збаразького району
з 18- річчям!

Хай доля прихильна, хай настрій веселий
І успіх в усьому шукають Тебе, 
Будь завжди щаслива, привітна і щира,
Будь трішки горда й весняно красива.
Хай тебе люблять, поважають люди,
Нехай таланить тобі завжди і всюди,
Хай здійсняться усі твої мрії й бажання
І щедро квітнуть радість та кохання!
Жита - із поля, квіту – із серця,
Мати усе, що в житті заманеться.
Матінка Божа хай охороняє,
А Господь здоров’я  посилає
На многії і щедрії літа!

З любов’ю – мама, тато Володя, сестри 
Віка, Надія, Лідія, бабуся і дідусь і вся

 велика родина.

Вітаємо! 
Дорогу донечку, 
улюблену внучку

Ірочку Смишнюк 
із с. Плотича Козівського 

району
з 5-річчям!

У хату заглянуло сонце,
Проникло тихенько в віконце,
Іринкою втішилась днина,
Від щастя радіє родина. 
Зростай, наше сонечко ясне, 
Життя май, як пісня, прекрасне. 
Ти наше диво, Ти – наше свято,
Сонячний промінь і намистинка,
Ясний твій погляд – щастя іскринка. 
Усміх Твій милий – як візерунок,
Лагідне слово – щедрий дарунок. 
Світла голівка, щира розмова
Тішить нас радістю знову і знову.
Хай ангели Божі тебе бережуть,
Здоров’я і щастя на крилах несуть. 

З любов’ю – тато Володимир, мама Світлана, се-
стричка Іванка, дідусь Володимир, бабуся Ірина, 

хресні Віталій і Оля, рідні та друзі. 

З повагою - колектив 
Почаївського  

психоневрологічного 
будинку-інтернату.

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 місяців –  74,48 грн.           індекс - 68710


