
4 травня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 8-10,  
вдень 16-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.46, захід - 20.41. 

5 травня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 10-13, 
вдень 13-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.45, захід - 20.43. 

6 травня - хмарно, вдень 
дощ, температура повітря 
вночі 8-11, вдень 11-16 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.43, за-
хід - 20.44. Новий місяць.

7 травня - хмарно з про-
ясненням, вдень можливий 
дощ, температура повітря 
вночі 6-9, вдень 11-14 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.41, за-
хід - 20.46.

8 травня - хмарно, в дру-
гій половині дня дощ, тем-
пература повітря вночі 6-10, 
вдень 14-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.40, захід - 20.47. 

9 травня - хмарно з про-
ясненням, вдень можливий 
дощ, температура повітря 
вночі 9-15, вдень 16-21 гра-
дус тепла. Схід сонця - 5.38, за-
хід - 20.49. 

10 травня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 12-15, 
вдень 17-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.37, захід - 20.50.

Погода  
в Тернополі  
й області

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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Травнева озера блакить, 
Та й літо вже – не за горами…
Не розлучайтесь ні на мить
Із «Нашим ДНЕМ», а отже -  з нами!

Закордонний паспорт 
для дитини, 
або Історія про тисячу 
та один папірець
…і про нові правила 
прописки-виписки

На Тернопільщині 
жінка без рук 
виховує дітей, 
вишиває та 
робить макіяж

У неділю - День Матері

8 стор.

Мамина 
  в садувишня 
Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”

Фото Віктора БОЙКА.

Так швидко збігає час. Ось уже 
і весна віддзвеніла світлими 
Великодніми святами. Ще 

трішки - і в розмаї квітів та зелені 
завітає літечко. Хто ще не засіяв, 
не засадив городи, дачі, спішить це 
зробити. Вирощене на власному 
клаптику землі, своє, рідне, зігріте 
сонечком і любов’ю та працею 
рук, звісно краще, ніж привезене 
із закордону, перегріте на ринку 
чи здорожене втридорога у 
супермаркетах. 

У цих щоденних клопотах важливо не за-
бути і про передплату улюбленого видан-
ня – «Нашого ДНЯ», яка цими днями розпо-
чалася на наступне півріччя. На видання, 
яке ми творимо для вас, дорогі читачі, теж з 
особливою любов’ю. Бо кожен може знайти 
на сторінках газети щось цікаве для себе. 
Щосереди у ваші домівки, разом з «Нашим 

ДНЕМ», теплими і щирими життєвими істо-
ріями приходить «Сімейне гніздечко». Для 
вас ми вишукуємо найцікавіші новини світу 
та України, розповіді про те, що відбувається 
в області. Журналісти «Нашого ДНЯ» висвіт-
люють болючі питання, проблеми, які вас 
хвилюють. Ви телефонуєте, запрошуєте нас 
на різні події – ми обов’язково їдемо до вас.

На сторінках «Нашого ДНЯ» ви знайдете 
економічні та політичні коментарі, корисну 
інформацію на комунальну, пенсійну, подат-
кову тематику. Розповіді про неординарних 
людей, найкращі рецепти різних страв від 
тернопільських кухарів, редакційних госпо-
динь, відомих кулінарів. До вашої уваги - сто-
рінки «Спорт», «Здоров’я» та народної меди-
цини - «Живиця». Як виростити і зібрати до-
брий урожай підкаже «Господар». 

Тільки у «Нашому ДНІ» ви знайдете ре-

портажі мандрівників із різних куточків сві-
ту та України. Чесний, неупереджений по-
гляд на різні події, адже ми не залежимо від 
жодної політичної партії чи владних струк-
тур. Єдиним нашим замовником найкращих 
публікацій є ви, шановні читачі. 

Ми сьогодні не будемо розповідати вам 
про шалено високі ціни на папір, полігра-
фічні послуги, на доставку газети на місця 
– у райони та села. Бо нелегко у зраненій ві-
йною Україні усім, хто працює чесно. Ми про-
сто знаємо, що разом долати труднощі за-
вжди легше. Тому і сподіваємося на зустріч 
з вами, дорогі читачі, у наступному півріч-
чі 2016 року. А для цього вам потрібно пе-
редплатити наймолодшу і найкращу газету 
Тернопілля «Наш ДЕНЬ». Зробити це можна 
у поштових відділеннях чи безпосередньо у 
листонош.          

Триває 
передплата 
«Нашого ДНЯ» 
на наступне 
півріччя!

Отож, нехай кожен ваш день з «Нашим ДНЕМ» буде гарним!
З любов’ю - колектив “Нашого ДНЯ”.
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Про це йдеться в заяві партії «Батьківщи-
на».

«Відповідно до контракту НАК «Нафтогаз» 
з РАТ «Газпром», укладеного у 2009 році, ціна 
на газ розраховується за формулою, типовою 
для всіх європейських споживачів. Ця формула 
враховує актуальну світову ціну на нафту і на-
фтопродукти та часовий лаг. За нею зараз ро-
сійський газ коштував би для України близько 
190 доларів за тисячу кубічних метрів (на кор-
доні)», – наголосили в «Батьківщині».

«Таким чином, Гройсман банально збрехав 
або продемонстрував свою повну некомпетент-
ність, коли сьогодні на засіданні Уряду заявив, 
що за контрактом з «Газпромом» газ коштував 
би 300 доларів», – йдеться в заяві.

«Вважаємо, що починати свою роботу з брех-
ні – це відверта ганьба для прем’єр-міністра 
України», – заявили в «Батьківщині».

Там також прокоментували рішення Кабіне-
ту міністрів підвищити ціни на газ для населен-
ня, скасувавши так звані «соціальні норми спо-
живання».

«Рішення уряду призведе до підвищен-
ня вартості централізованого опалення та га-
рячої води удвічі. Це виглядає особливо ци-
нічним на фоні того, що днями ціна на газ для 
промисловості була знижена на 12%. Тобто те-
пер олігархи платитимуть за газ менше, ніж 
пересічні українці», –  резюмує заява партії 
ВО«Батьківщина».

www.batkivshchyna.te.ua

Гройсман збрехав щодо ціни на газ 
за контрактом з «Газпромом»

Слова прем’єр-міністра Володимира Гройсмана 
щодо цін на газ для України за контрактом 

з російським «Газпромом» не відповідають дійсності.

Дорогі краяни!
Прийміть вітання з нагоди світлого 

свята Воскресіння Господнього. 
Перед тим як святкувати, ми пережили період Великого по-

сту. В цей час покаяння та роздумів Ісус звертався до нас: “Ві-
зьміть свій хрест і йдіть за мною”. 

Наша країна, українці переживають не кращі часи. Хрест 
України обтяжений війною, економічним занепадом, байдужіс-
тю людей, егоїзмом і меркантильністю окремих політиків та 
представників влади. 

Своїм зверненням, Ісус покликав кожного з нас, нашу на-
цію до пробудження, до кращих змін, до Воскресіння. Своїм 
прикладом Він показав, що за гідно пройдені випробування та 
труднощі обов’язково приходить нагорода і Божа ласка. 

Я зичу усім нам єдності, терпіння та мудрості, щоб після пе-
режитих бід та негараздів, ми стали сильною та неподільною 
нацією. 

Здоров’я, щастя, достатку та радості у всіх українських ро-
динах, по всій Україні!

Веселих усім свят!
Христос Воскрес!  Воскресне й Україна!

 З повагою,
Перший заступник 

голови  Тернопільської
 обласної ради, 

Голова ТОО ВО “Батьківщина”
Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Зокрема, розмір прожиткового міні-
муму та мінімальна зарплата зросли до 
1450 гривень. Мінімальна пенсія підви-
щилася на 56 гривень - із 1074 до 1130. 
Проте, це не означає, що всі пенсіонери 
автоматично отримають підвищені ви-
плати. Зростання пенсій, за оцінкою Каб-
міну, торкнеться лише кожного другого. 
Дехто отримає пенсію, підвищену аж… на 
п’ять гривень.  

Також із 1 травня набув чинності 
новий закон про держслужбу: чинов-
никам підвищили оклади й збільшили 
відпустку. Новий закон, як зазначають 
експерти, змусив похвилюватися бага-
тьох чиновників, які буквально обби-
вали пороги, аби до його вступу в силу 
встигнути влаштуватися на держслуж-
бу.

Уже не будуть держслужбовцями, 
згідно з новим законом, працівники па-
тронатної служби: прес-секретарі, фо-
тографи, радники. Крім того, щоб стати 
чиновником, потрібно буде обов’язково 

відмовитися від політичної діяльності та 
вийти з партії.

У перспективі, зазначив координатор 
групи «Реформа держслужби» Сергій Со-
рока, абсолютно всі, включаючи держсе-
кретарів і голів держадміністрацій, про-
ходитимуть конкурс. 

Змінюється й порядок нарахування 
зарплат: поступово зменшуватиметь-
ся частка премій і надбавок, а  оклади 
зростуть. Наприклад, міністри отриму-
ватимуть 12061 гривню, їхні заступни-

ки - 11200 гривень, керівники областей 
- 10333, їхні заступники - 9477, очільни-
ки районів - 8615, а заступники - 7754 
гривні.  

Крім того, відтепер держслужбов-
ці зможуть претендувати на додатко-
ву відпустку, пропрацювавши на службі 
п’ять років, а не десять, як було раніше. 
Їм доплюсують один день за кожний на-
ступний рік, але не більше 15 днів. У сумі 
чиновники з пристойним стажем робо-
ти зможуть відпочивати 45 днів у році. 
Якщо ж когось несподівано викличуть 
на роботу, то держава компенсує йому 
витрати на придбані заздалегідь квитки, 
оплачений готель або викуплену, але не-
використану путівку. 

Підвищеною платнею ощасливили й 
нардепів. Їм, зі щедрої руки Володимира 
Гройсмана, збільшили оклад із 6109 гри-
вень - до 17425. Насправді ж, діяльність 
«слуги народу» обходиться державній 
казні значно дорожче, адже, крім зарп-
лати, народний обранець отримує й інші 
нарахування.  

Народний депутат кількох скликань 
Андрій Павловський розповів «Експре-
су» про «фінансову кухню» парламенту. 
За його словами, щоб не викликати за-
йвого збурення в суспільстві надто вели-
кими сумами, нардепам окремо нарахо-
вують кошти, які не включені в основну 

зарплату. Наприклад, передбачені над-
бавки за науковий ступінь - 10 відсотків 
і стільки ж - за знання іноземної мови. 
Якщо нардеп має підстави їх отримувати, 
то може доплюсувати до своєї зарплати 
ще від 1742 до 3485 гривень. Крім того, 
парламентарям виділяють кошти на за-
безпечення їхньої діяльності. Йдеть-
ся про суму, зазначив Павловський, ана-
логічну основній зарплаті, тобто, 17425 
гривень. Загалом, виходить, що депутат 
отримує 34850 гривень. Щоправда, ви-
датки, пов’язані з депутатською діяль-
ністю, «слуга народу» повинен витрача-
ти не на власні потреби, а на оренду гро-
мадської приймальні, оплату роботи її 
працівників, розміщення повідомлень у 
ЗМІ тощо. Але хто це контролює? 

Також депутат має фонд оплати праці 
помічників, який раніше складав 12500 
гривень, а тепер ця сума сягає 25 тисяч. 

У підсумку, діяльність народного об-
ранця щомісяця коштує платникам по-
датків не менше, ніж 59850 гривень.

Якщо цю суму поділити на мінімаль-
ну зарплату простого українця, то місяць 
роботи «слуги народу» дорівнює 41 міні-
малці. І… 53 мінімальним пенсіям. Тоб-
то, навіть за рік українець з мінімальною 
платнею чи пенсією не заробить того, що 
депутат за один місяць.    

Ольга ЧОРНА.

Із 1 травня «реформували» мінімальні зарплати 
і пенсії українців, оскільки бюджетом 
передбачено підвищення зростання 
соціальних стандартів на 5,2 відсотка. 

Місяць діяльності нардепа дорівнює 
41 мінімальній зарплаті простого українця 

Підприємства 
теплоенергетики та 

теплоелектроцентралей 
заборгували за спожитий 
природний газ понад 
21 млрд гривень, з 
них 7,9 млрд гривень 
– борг населення за 
теплову енергію та 
централізоване гаряче 
водопостачання. 

Про це заявила директор 
Департаменту економіки сис-
тем життєзабезпечення Мін-
регіону Наталія Хоцянівська, 

йдеться у прес-службі відом-
ства.

«Ми поділяємо джерела по-
гашення боргів за газ за різни-
цею в тарифах підприємств, по 
пільгах та субсидіях, а також 
по заборгованості бюджетних 
установ на теплову енергію. Це 
-38 відсотків від боргу за спо-
житий природний газ. Решта 
62 відсотки – це зона відпові-
дальності теплопостачальних 
підприємств, а саме робота з 
боргами населення і комерцій-
них споживачів», – повідомила 
Наталія Хоцянівська.

За її словами, станом на 
1 квітня 2016 року 11 облас-
тей забезпечили рівень розра-
хунків більш ніж на 100 відсо-
тків. «Це – непоганий резуль-
тат. Черкаська, Тернопільська, 
Івано-Франківська, Хмель-
ницька, Запорізька, Чернігів-
ська, Сумська і Львівська об-
ласті мають високий рівень 
розрахунків. Однак, такі по-
тужні регіони, як Донецька, 
Луганська, м. Київ, Харківська 
область мають дуже великі 
борги», – підсумувала Хоцянів-
ська.

На Тернопільщині – високий рівень 
розрахунків за опалення і гарячу воду 

Під час цьогорічної деклараційної кампанії 23 громадян 
Тернопільщини вже задекларували доходи понад 1 млн грн на 
загальну суму 38 млн 61 тис грн. Про це повідомив начальник 
Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Ко-
мендат.

Мільйонери Тернопільщини сплатять до бюджету 1 млн 798 
тис грн податку на доходи фізичних осіб та 227 тис грн військо-
вого збору.

Головне управління ДФС в області нагадує, що кампанія декла-
рування вийшла на фінішну пряму. Залишились лічені дні для того, 
щоб відзвітувати про свої доходи. Усім громадянам, які отримували 
доходи від двох та більше податкових агентів, спадок, іноземні до-
ходи тощо, необхідно звернутися до податкової інспекції за місцем 
реєстрації особисто або електронною поштою (за наявності ключа 
електронного цифрового підпису) до 4 травня 2016 року.

У нашій області – 23 мільйонери
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Світ, де можливо все
– Мою родину переселили під 

час операції «Вісла» на хутір Вой-
совичівка біля села Саранчуки. Я 
там і по сьогоднішній день живу, 
– розповідає пані Олена. – Коли 
їх перевезли з Польщі сюди, вони 
втратили все. Може, я через те 
така “голодна” на старовину, бо 
того не мала. Бабця була зачина-
телем моди в селі. Саме вона по-
шила там перше плаття. До того 
часу ходили в спідницях і палє – 
подовжених піджаках.  А коли баб-
цю побачили в платті, то всі каза-
ли, що це приїхали пани, бо ніхто з 
місцевих жінок сукенки не носив. 
Насправді життя було дуже важ-
ке. Дідо був вояком УПА, відсидів 
у тюрмі. Я пам’ятаю, клас восьмий, 
до нас приходили, хату перевер-
тали, шукали політичну літерату-
ру. Мамі не давали нормальну ро-
боту. А село – це тяжка праця. Га-
лицький синопсис – город, свиня, 
кури, корови, які знають, де вони 
хочуть пастися, а не там, де ти хо-
чеш книжку почитати. 

Театр для сільської дівчин-
ки був магічним світом, у якому 
можливо все. Спершу вона гра-
ла в сільських виставах, примі-
ряючи на себе різні ролі. Згодом 
здійснилася її мрія – пішла вчи-
тися на режисера.

– Я навчалась у Теребовлян-
ському училищі, потім у Київ-
ському інституті культури, – зга-
дує жінка. – Спеціалізація – режи-
сура та майстерність актора. За-
кінчувала навчання у 1993-му 
році, з купонами, мільйонами, та-
лонами – з чим я тільки до того 
Києва не їхала. А коли почала пра-
цювати за спеціальністю, довело-
ся спершу писати сценарії до ви-
став, а потім вдягати акторів. Те-
пер мої костюми займають весь 
поверх будинку, де живу з сім’єю. 

Одяг і характер
Такою костюмерною, як упа-

ні Олени, може похвалитися не 
кожен театр. Якби зібрати ти-
сячу людей, усіх вона могла б 
одягнути в оригінальний кос-
тюм. У колекції є стилізований 
одяг різних епох і країн. Май-
же до кожної вистави доводить-
ся оновлювати гардероб. Лише 
українських національних стро-
їв – більше сотні. 

Театральні костюми – задо-
волення не з дешевих. Шиє їх 
пані Олена за власні кошти. По-
повнювати колекцію тепер час-
то допомагають друзі. Напри-
клад, подруга з Лондона Наталка 
Панас надсилає перуки, капелю-
хи, накладні бороди – в Україні 
театральний реквізит купити не 
так просто, а якщо і є, то кошту-
ють такі речі втридорога.

До створення вбрання пані 
Олена береться, ретельно ви-
вчивши перед тим “біографію” 
костюма. За одягом, каже вона, 
можна було прочитати історію 
людини й навіть цілої країни. 

– Дуже шкода, що такий пред-
мет, як культура, не викладають 
у наших школах, – зауважує пані 
Олена. – Дітям не пояснюють, що 
українцям не просто так дістала-
ся їх культура. Вони виплекали 
її за дуже багато років. І навіть 
в одязі все мало якусь функцію. 
Насамперед захисну. Колись жін-
ки так вміли замотатися в хустку, 
що навіть у сильний холод не об-

мерзали. Вони гарно виглядали, 
але й тепло вдягалися. Пояс теж 
оберігав жінку. Він підперезував 
її, захищав як майбутню маму. За 
елементами одягу можна було 
судити про характер людини. На-
приклад, очіпки – головний убір 
в українок, який символізував, 
що жінка вже заміжня, зайнята, – 
теж вдягали по-різному. Тупень-
кий носик носили жіночки по-
важні. А коли гострий – це свід-

чило про напасну свекруху. Зараз 
культуру одягу втрачено. У на-
шому театрі ми відновлюємо її, 
і найважливіше, що це цікаво ді-
тям. Вони самі змінюються, коли 
вдягають костюми. 
Універсальний  
метод виховання

Наступного року театр Оле-
ни Різник відзначатиме деся-
тилітній ювілей. Зараз у ньому 

більше півсотні дітей. Наймен-
шим – 5, старшим – 17-18 років. 
Єдина проблема – місце. З кож-
ним роком охочих займатися в 
театрі більшає.  

– Сьогодні театр – це уні-
версальний метод виховання, – 
каже пані Олена. – У ньому є все 
– музика, танець, історія, літе-
ратура, спілкування. Дуже шко-
да, що наша влада так ставить-
ся до дітей. Вона їх не бачить. 
На мою думку, кожній школі по-
трібен театр, особливо у селах. 
Я не виховую акторів, але ви-
пускники розповідають, як це 
допомагає їм у житті. У них мен-
ше комплексів, вони знають, як 
поводити себе в різних ситуа-
ціях. За два-три сезони дитина 
розкривається і починає віри-
ти у себе.
З казок і романів –  
на вулиці Бережан 

Нині на всіх заходах у Бере-
жанах можна побачити чи то 
панянок у пишних сукнях і пе-
руках, чи середньовічних лица-
рів або персонажів казок і рома-
нів. 

– Наш театр поетично-
фольклорний, базується на на-
родній творчості – українській 
і народів світу, – розповідає пані 
Олена. –  Багато вистав також 
готуємо за творами українських 
класиків. Моя особлива при-
страсть – це Середньовіччя. Ра-
дію, що в Бережанах зберегли-
ся замок і ратуша. У травні в нас 
є фестиваль «Канікули в Бере-
жанському замку». Ми з дітьми 
йдемо через місто в замок, усі в 
костюмах. Тепер уже всі знають, 
що це наш театр. 

На хуторі, де живе Олена Різ-
ник, такою сусідкою пишають-
ся і приходять позичати костю-
ми до свят. Між тим, колекція 
постійно поновлюється і збіль-

шується. 
– Я не знаю, звідки береться 

енергія. Мабуть, у мене сильний 
імунітет до життя, – жартує пані 
Олена. – І за газ дорого платити. І 
в хаті холодній сидиш. Але озир-
нешся навколо - сонце заходить. 
Постоїш п’ять хвилин, подивиш-
ся на це чудо – і хочеться твори-
ти. 

Антоніна БРИК.

Олена РІЗНИК 
зібрала рекордну колекцію 
театральних костюмів

Хутір Войсовичівка біля Бережан 
і Венеція – що між ними 
спільного? Гадаєте, нічого? 
Окрім того хіба, що багато 
галичан їздять на заробітки в 
Італію. Між тим, свою Венецію 
створила на невеличкому хуторі 
режисер театру Олена Різник. 
Жінка зібрала колекцію, у якій 
уже понад тисяча театральних 
костюмів. 

Десять років тому 
в Бережанах вона 
заснувала дитячий 

театр “Взори”. Довелось 
у щось вдягати акторів, 
проте в місцевому будинку 
творчості школярів і молоді, 
у якому займається колектив, 
костюмів для дітей не 
знайшлося. Тож керівник 
театру взялася створювати 
сценічне вбрання. 
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З квітня минулого року, щоб 
дитина виїхала за межі 
країни, слід виготовити 

для малечі закордонний 
паспорт. Така потреба врешті 
з’явилась і у нашої сім’ї, адже 
попереду літо, час відпусток 
й оздоровлення на морі. На 
сайті Державної міграційної 
служби знайшла перелік 
необхідних документів для 
дітей, які не досягли 12-річного 
віку, а це – свідоцтво про 
народження, паспорт України 
одного з батьків і дві кольорові 
фотокартки для сканування. 
Але, як показує досвід, це було б 
занадто просто…

Паспортний стіл 
чи Паспортний сервіс?

Знайомі, які нещодавно оформля-
ли закордонний паспорт для дітей, за-
любки поділились власним досвідом 
з оформлення паперів. І тут з’явилися 
певні нюанси – запис у живу чергу для 
подачі документів (хтось озвучував 
терміни ледь не до півроку), ідентифі-
каційний номер та прописка для дити-
ни. Аби не гадати на пальцях, в один із 
днів завітала у Паспортний стіл на Ко-
новальця, 6 у Тернополі. Вервечки лю-
дей під кількома кабінетами, зачине-
ні двері, стенди з безліччю листочків, 
на яких важко знайти те, що цікавить, 
- типова картинка держапарату. І, зви-
чайно ж, нікого з персоналу, щоби про 
все детально розпитати. А щоб потра-
пити в той чи інший кабінет, треба або 
відстояти чергу, або вислухати в спину 
чимало «доброзичливих» слів, бо ж усі 
стоять, а ви чим краща, та й нікого не 
цікавить, що вам лише запитати, що й 
як. 

Врешті, з чим прийшла, з тим і піш-
ла. Тоді вирішила спробувати долю у 
Паспортному сервісі на Руській, 17, по-
близу Кооперативного коледжу. І була 
приємно вражена. Це зовсім не рекла-
ма, це справді так: чисто, охайно, нія-
ких зачинених дверей і черг біля них, 
та ще й дитячий ігровий куточок – у 
той час поки батьки зайняті оформлен-
ням паперів, дитина має де себе поді-
ти. Одразу при вході, на рецепції, при-
вітна дівчина розповіла все, що мене 
цікавило, записала у чергу – до 20 ро-
бочих днів, та ще й вручила папірець з 
переліком необхідних документів. Там 
був і ідентифікаційний код (при наяв-
ності), і будинкова книга або інший до-
кумент про підтвердження місця про-
живання дитини. «Інший документ 
– це який?», - одразу поцікавилась я, 
адже син ніде не прописаний. «Довід-
ка з ЖЕКу, що дитина проживає разом 
із вами», - почула у відповідь. Це мене 

потішило, бо подумала, що менше мо-
роки буде, аніж з пропискою. Та поми-
лилась, бо виявилось, що аби отримати 
оту довідку, треба не просто написати 
заяву в ЖЕК, вона має бути підкріпле-
на підписами трьох свідків, та ще й ксе-
рокопії їхніх паспортів необхідно дода-
ти. Тож питання прописки відклала на-
останок, а тим часом вирішила зайня-
тись ідентифікаційним кодом. Тут усе 
просто – прийти в податкову, при собі 
мати паспорт громадянина України та 
оригінал і копію свідоцтва про наро-
дження дитини. Бланк заяви можна ку-
пити тут же, у податковій, а термін ви-
готовлення коду займає п’ять робочих 
днів. 

Звичайно ж, в еру комп’ютерів та Ін-
тернету про електронний документоо-
біг у нас ніде не чули, всюди треба купу 
папірців, і все від руки заповнювати. 
Тож за тиждень до призначеної дати 
подачі документів у папці назбиралось 
чимало папірців, бракувало лише одно-
го – будинкової книги з записом про ре-
єстрацію дитини. 
Без прописки ви не ви, 
та ще й зі штрафом 

З часу розпаду СРСР влада ніби ро-
бить усе, аби позбутися ганебного ра-
дянського пережитку – реєстрації міс-
ця проживання, однак чомусь з рока-
ми все тільки ускладнюється. Так, з 4 
квітня цього року почав діяти Закон 
України, згідно з яким прописка зно-
ву стає ОБОВ’ЯЗКОВОЮ, а питаннями 
прописки-виписки українців займа-
ються органи місцевого самовряду-
вання, тобто міські, сільські та селищ-
ні ради. У Тернополі відділ реєстрації 
проживання особи працює на бульварі 
Шевченка, 1. Попередньо зателефону-
вавши, дізналась, що потрібна присут-
ність одного з батьків або обох, якщо 
вони зареєстровані за різними адреса-
ми, паспорт громадянина України, бу-
динкова книга та свідоцтво про наро-
дження дитини. Той з батьків, з ким 
прописують дитину, повинен сплати-
ти адміністративний збір: 10 гривень 
з копійками, якщо ви звернулись у ви-
значений Законом термін, а це 30 ка-
лендарних днів, для новонароджених 
дітей – до 3 місяців. Ну, а якщо ви про-
ґавили термін, як от ми, то заплати-
те штраф – 35 грн з копійками. Ще 10 
гривень за послуги  стягне банк. За-
галом оформлення прописки зайняло 
близько години, тут же на місці запо-
внили заяву, а далі працівники відді-
лу зробили відповідний запис у будин-

ковій книзі й надали Довідку про реє-
страцію місця проживання особи. Зно-
ву ж таки, з собою треба мати купу па-
перів, у коридорі на вас чекає черга, а 
дізнатися конкретну інформацію не-
має у кого, тому виникає чимало непо-
розумінь. Крім того, багато людей ще 
не поінформовані про зміни у Законі, 
тож спершу ідуть у ЖЕК, далі шукають 
паспортний стіл на Лисенка, Коно-
вальця, і врешті потрапляють на буль-
вар Шевченка,1. 
Мовою Закону

Для допитливих, закон називається: 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо розширен-
ня повноважень органів місцевого са-
моврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг». Згідно з цим 
законом, громадянин України, а також 
іноземець чи особа без громадянства, 
які постійно або тимчасово прожива-
ють в Україні, зобов’язані протягом 30 
календарних днів після зняття з реє-
страції місця проживання та прибут-
тя до нового місця проживання зареє-
струвати його. При цьому під час реє-
страції на новому місці можна одночас-
но знятися з реєстрації на старому. 

Для реєстрації необхідно подати 
такі документи:

- письмову заяву;
- документ, до якого вносяться відо-

мості про місце проживання;
- квитанцію про сплату адміністра-

тивного збору;
- документи, що підтверджують 

право на проживання в житлі, перебу-
вання або взяття на облік у спеціалізо-
ваній соціальній установі, закладі соці-
ального обслуговування та соціально-
го захисту, проходження служби у вій-
ськовій частині, адреса яких зазнача-
ється під час реєстрації;

- військовий квиток або посвідчен-
ня про приписку (для громадян, які 
підлягають взяттю на військовий об-
лік або перебувають на військовому об-
ліку).

Ціна питання: у разі звернення 
особи протягом встановленого цим За-
коном терміну – у розмірі 0,0085 від мі-
німальної заробітної плати; у разі звер-
нення з порушенням строку – у розмірі 
0,0255 від мінімальної заробітної пла-
ти.

Якщо місце проживання реєстру-
ється одночасно зі зняттям з попере-
днього місця проживання, то адміні-
стративний збір стягується лише за 
одну адміністративну послугу та зара-
ховується до місцевого бюджету за но-

вим місцем проживання.
Особи, які не проживають за 

адресою, що зареєстрована як міс-
це їх проживання, більше одного мі-
сяця, і які мають невиконані майнові 
зобов’язання, накладені в адміністра-
тивному порядку чи за судовим рішен-
ням, або призиваються на строкову 
військову службу і не мають відстроч-
ки, або беруть участь у судовому проце-
сі в будь-якій якості, зобов’язані пись-
мово повідомити орган реєстрації про 
своє місце перебування.

Бездомні та інші особи, які не ма-
ють постійного місця проживання, ре-
єструються за адресою спеціалізова-
ної соціальної установи, закладу соці-
ального обслуговування та соціально-
го захисту, створених органами місце-
вого самоврядування.

Подання заяви про реєстрацію, 
зняття з реєстрації місця проживання 
таких осіб у порядку і строки, встанов-
лені цим Законом, покладається на від-
повідну спеціалізовану соціальну уста-
нову, заклад соціального обслугову-
вання та соціального захисту, де про-
живають зазначені особи.

Законотворці апелюють тим, що, за 
статистикою, майже половина працез-
датного населення проживає не за міс-
цем реєстрації. Тому виникають пев-
ні труднощі, адже важко розшукува-
ти злочинців, складно вести реєстр ви-
борців під час виборів, неможливо роз-
рахувати кількість ліжкомісць у лікар-
нях, тощо… Тож зміни до Закону спря-
мовані на те, аби спростити систему ре-
єстрації, але зробити її обов’язковою. 
Та, на жаль, це не спрощує систему, а 
лише й надалі продовжує практику, 
коли папірці важливіші за живих лю-
дей. Бо ж як бути сиротам, які виходять 
зі стін інтернатів і не мають де зареє-
струватись, чи переселенцям, які поки-
нули свої домівки через війну на сході 
країни? Невже не можна застосувати 
досвід цивілізованих країн, де пропис-
ка справді немає ніякого значення? 
І знову про 
закордонний паспорт

Документи подали, паспорт на руки 
отримаємо на початку червня. Загалом 
оформлення заяви, оплата в терміналі 
там же у Паспортному сервісі займають 
до 20 хвилин часу. При цьому всюди вас 
проконсультують, допоможуть, пояс-
нять. Паспортний сервіс справді зали-
шив тільки приємне враження. 

Катерина НОВІЦЬКА.

… і про нові правила 
прописки-виписки

Закордонний паспорт для дитини, 
або Історія про тисячу 

та один папірець
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Газовий нокаут від уряду

А згадався цей 
анекдот тоді, 
коли чинний 

уряд вирішив не 
наслідувати приклад 
своїх попередників, 
поетапно підвищуючи 
комунальні тарифи і 
ціни на енергоносії, а 
перестав загравати з 
народом і відправив у 
«газовий» нокаут відразу 
усіх українців.

Згідно з урядовим «дрюч-
ком» з 1 травня в Україні по-
чала діяти єдина ціна на газ 
для усіх категорій спожива-
чів - 6879 гривень за тисячу 
кубометрів.

Логіка новопризначених мі-
ністрів, як, до речі, і МВФ, «за-
лізна»: не буде різниці в ціні, 
зникне й корупція. Натомість, 
усі отримані внаслідок прозо-
рого формування тарифів ко-
шти інвестуватимуть у збіль-
шення видобутку вітчизняного 
газу, щоб уникнути залежності 
від імпорту, передусім – з Росії.

З цим, як не дивно, важко 
не погодитися, бо, якщо вірити 
статистичним даним, лише за 
останні десять років Україна 
витратила майже 60 млрд. 
доларів на фінансування 
схеми з «дешевим» газом для 
населення, а уряд був змуше-

ний брати кредити замість 
того, щоб отримувати ренту та 
інші податки з видобувників. У 
той же час газові магнати при-
думували різноманітні варі-
анти, як випросити у держави 
дотаційні енергоносії нібито 
для потреб населення, які на-
справді надходили на приват-
ні підприємства-гіганти.

Тепер так не буде, - впев-
нені у Кабміні. Щоправда, чо-
мусь змовчали, що, по-перше, 
корупція в Україні процвітає 
не тільки у газовій сфері, і, по-
друге, що для ефективної бо-
ротьби з цим суспільним злом 
можна було б не лише уніфіку-
вати вартість газу, а, переду-
сім, задіяти правоохоронні та 
антикорупційні органи.

Інше пояснення Володими-
ра Гройсмана щодо революцій-
ного, а не еволюційного, пере-
ходу на ринкові ціни базуєть-
ся суто на загостренні почут-
тя «української жаби». Мов-
ляв, до нововведення заможні 
споживачі отримували більше 
вигоди, бо споживали більше 
газу з дотаціями від держави. 

Можна лишень здогадувати-
ся, як тепер радітимуть десят-
ки мільйонів незаможних, ску-
паних (заради економії) у річках 
та озерах українців, уявивши, 
як «бідкаються» мільйонери, не 
маючи чим розрахуватися за пі-

дігрів води у своїх мармурових 
басейнах. Адже, за попередні-
ми підрахунками експертів, 
нова, більш, ніж удвічі вища 
для теплоенерго, ціна на газ 
(замість 3000 – 6879 гривень 
за тисячу кубометрів) авто-
матично призведе до  щонай-
менше двократного підви-
щення комунальних тарифів 
на тепло і гарячу воду.

Ще одна версія уряду про 
те, що раніше у держави не 
було грошей на модернізацію 
ЖКГ, а у споживачів не було 
стимулу економити, аж над-
то казкова, щоб у неї повіри-
ти. По-перше, у державі ніко-
ли не буде коштів, якщо її бю-
джет і надалі розкрадатимуть 
такими темпами. По-друге, ра-
зом з постановою про запро-
вадження єдиної ціни на газ, 
уряд затвердив ще цілу низку 
документів, які «стимулюва-
тимуть» соціально вразливих 
українців опалювати свої до-
мівки, зрізаючи яблуні у сад-
ках і кидаючи у «буржуйки» 
книги з сервантів. 

Зокрема, у постанові уря-
ду №319 йдеться про те, що 
на період дії субсидій гро-
мадяни не отримуватимуть 
пільг на оплату житлово-
комунальних послуг і при-
дбання твердого палива та 
скрапленого газу. 

Щоправда, право на отри-
мання пільг подовжили з 
6-ти до 12 місяців, а за під-
сумками опалювального се-
зону невикористані суми 
субсидій внаслідок економ-
ного споживання енергоре-
сурсів повертатимуться до 
державного бюджету. 

Ще один «пряник» для сти-
мулювання громадян економ-
но використовувати житлово-
комунальні послуги - частина 
невикористаної суми субси-
дії в еквіваленті вартості 100 
куб. м природного газу або 
в еквіваленті 150 квт/год. 
електроенергії (у разі вико-
ристання цих джерел енергії 
для індивідуального опалю-
вання) буде зараховуватися 
як оплата послуг, зокрема в 
обов’язковій частині плате-
жу домогосподарства, на на-
ступні розрахункові періоди.

А тепер знову – «батіг»:  
для розрахунку розміру суб-
сидій для населення в опа-
лювальний період Кабінет 
міністрів знизив норму спо-
живання газу на місяць з 7 до 

5,5 куб. метрів на 1 кв. м опа-
люваної площі. Також скасо-
вано соціальну пільгу - 1200 
кубічних метрів газу на опа-
лювальний період за ціною 
3600 гривень.

На тлі кардинальних урядо-
вих новацій, заправлених го-
стрим соусом кратного зрос-
тання комунальних тарифів та 
обрамлених благими намірами 
боротьби з корупцією, якось 
мінорно прозвучали прогнози 
Мінсоцполітики про те, що вже 
наступної осені кількість заяв-
ників на отримання допомоги 
від держави може зрости на 50 
відсотків.  Відтак, передбаче-
них у цьогорічному бюджеті на 
виплату субсидій 35 млрд. грн. 
може не вистачити. 

Цікаво, яким чином  уряд 
Володимира Гройсмана буде 
вирішувати цю проблему – 
знову нокаутуючи народ, чи, 
на цей раз, відганяючи дрю-
ком від державного корита 
тих, кому рингом для  особис-
того збагачення вже давно ста-
ла вся Україна.

Олег ГРУШКОВИК.

Якось у підворітті зчепилися два боксери – професійний 
та початківець. Перший добряче діставав свого суперника 
кулаками – то по носі, то під дих. Не витерпів цього 
любитель. Вхопив дрюка і влупив ним потенційного 
переможця по голові…

- Чи лише до 1 травня цього року мож-
на було подати документи на отримання 
податкової знижки?

- Для реалізації права на податкову зниж-
ку за 2015 рік платник має право заповнити 
й подати до податкової інспекції за місцем 
реєстрації декларацію про майновий стан і 
доходи до кінця 2016 року, тобто до 31 груд-
ня.

- Якщо людина працює на двох робо-
тах, чи потрібно подавати декларацію 
про доходи?

- Доходи, отримані від двох і більше по-
даткових агентів у вигляді зарплати та при-
рівняних до них виплат, необхідно декла-
рувати за умови, якщо розмір доходу пере-
вищує 120 мінімальних заробітних плат (у 
2015 році - 146160 гривень).

- Прочитала оголошення на квитанції-
рахунку з КП «Тернопільводоканал» про 
те, що потрібно подавати декларацію 
про доходи за 2015 рік. У мене є депозит-
ний рахунок, на якому зберігаються ко-
шти, за користування якими банк нара-
ховує відсотки. Чи потрібно, у такому ви-
падку, подавати річну декларацію?

- У вашому випадку, банк при нарахуван-

ні доходу у вигляді відсотків зобов’язаний са-
мостійно нарахувати, утримати та перераху-
вати до бюджету суму податку на доходи фі-
зичних осіб за ставкою 15 відсотків і військо-
вого збору за ставкою 1,5 відсотка. Вам, як 
платнику податків, подавати річну податко-
ву декларацію про майновий стан і доходи за 
2015 рік не потрібно, оскільки банк є подат-
ковим агентом і вся процедура щодо утри-
мання та перерахування податку покладена 
на нього. 

- У 2015 році при нотаріальному по-
свідченні договору продажу квартири 
був сплачений податок п’ять відсотків 
та 1,5 відсотка військового збору. Чи не-
обхідно подавати річну податкову декла-
рацію?

- Відповідно до Податкового кодексу 
України, обов’язок платника податку щодо 
подання податкової декларації вважається 
виконаним, якщо він отримував доходи від 
операцій з продажу (обміну) майна, даруван-
ня, при нотаріальному посвідченні договорів 
за якими був сплачений податок.

- Чоловік подарував дружині автомо-
біль. Чи зобов’язана вона відображати 
такий дохід, який оподатковується за ну-

льовою ставкою, у річній податковій де-
кларації про майновий стан і доходи?

- Фізичні особи - платники податку, ко-
трі отримали дохід у вигляді спадщини (по-
дарунка), який, згідно з Кодексом, оподатко-
вується за нульовою ставкою, не зобов’язані 
включати вартість (суму) такої спадщини 
(подарунка) до складу загального річного 
оподатковуваного доходу та подавати річну 
податкову декларацію про майновий стан і 
доходи, але за умови відсутності інших під-
став для подання декларації.

- Торік банк анулював борг із частко-
во погашеного кредиту. Чи включаєть-
ся до оподаткованого доходу сума тако-
го боргу? 

- Податковим кодексом передбачено, що 
до загального місячного (річного) оподатко-
вуваного доходу платника податку включа-
ється дохід, отриманий платником податку 
як додаткове благо у вигляді основної суми 
боргу (кредиту) платника податку, прощено-
го (анульованого) кредитором за його само-
стійним рішенням, не пов’язаним з процеду-
рою банкрутства, до закінчення строку позо-
вної давності, у разі, якщо його сума переви-
щує 50 відсотків однієї мінімальної заробіт-
ної плати (у 2015 році - 609 гривень). 

Кредитор зобов’язаний повідомити 
платника податку - боржника, надіславши 
йому рекомендованого листа з повідомлен-
ням про вручення чи шляхом укладення 
відповідного договору, або надання повідо-
млення боржнику під підпис особисто про 
прощення (анулювання) боргу та включи-

ти суму прощеного (анульованого) боргу до 
податкового розрахунку суми доходу, нара-
хованого (сплаченого) на користь платни-
ків податку, за підсумками звітного періо-
ду, у якому такий борг було прощено. Борж-
ник самостійно сплачує податок з таких до-
ходів і відображає їх у річній податковій де-
кларації, граничний строк подання якої - 4 
травня.

Слід також зазначити, що крім податку 
на доходи фізичних осіб (15 та 20 відсотків), 
необхідно сплатити військовий збір за став-
кою 1,5 відсотка. Термін сплати цих платежів 
- до 1 серпня цього року.

- У 2015 році громадянином продано 
один легковий автомобіль (з оформлен-
ням довідки-рахунку). Чи потрібно пода-
вати декларацію про цей дохід, якщо він 
не підлягає оподаткуванню?

- Ні, не потрібно. У випадку, якщо б ви 
продали протягом цього ж року ще один лег-
ковик, то доходи від такого продажу підляга-
ли б оподаткуванню за ставкою п’ять відсо-
тків податком на доходи фізичних осіб та вій-
ськово збіру - 1,5 відсотка. 

За інформацією щодо проведен-
ня наступних тематичних інтернет-
конференцій та аналогічних заходів слід-
куйте на суб-сайті ТО ДФС у Тернопіль-
ській області, у ЗМІ та соціальній мережі 
Facebook (Тернопільська ОДПІ   https://
www.facebook.com/Тернопільська-
ОДПІ-437913149745577/).

Відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПІ. 

Поради та консультації податківців про декларування доходів-2016
Фахівці Тернопільської ОДПІ провели інтернет-конференцію на 

тему «Декларування доходів-2016». З платниками податків 
спілкувався в online-режимі головний державний інспектор 

відділу організації роботи Павло Копча. Він надавав консультації та 
практичні поради щодо питань подання декларацій, роз’яснював 
принципи відображення у них доходів громадян.
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У квітні під керівництвом кандидата педагогічних наук, доц. О. Л. 
Главацької, кандидата педагогічних наук Г. М. Олійник, кандида-
та педагогічних наук, доц. Н. М. Горішної, кандидата педагогіч-

них наук, доц. О. М  Ратинської вихованці кафедри соціальної педагогі-
ки та соціальної роботи  відвідали  чарівні історичні куточки велично-
го Поділля: м. Кам’янець-Подільський, м. Хотин і с. Бакоту. 

Учасники подорожі зізнаються, лише за один день змогли порину-
ти у часи дивовижної краси природи Подільського краю. 

- Ми мали змогу помилуватися архітектурою Кам’янець-
Подільського, пройти вузькими коридорчиками цієї величезної 
кам’яної споруди, відчути велич стародавніх стін і просто перейняти-
ся духом тих років, - діляться враженнями студенти. - Місто Хотин – 
унікальна фортеця – місце, яке має особливий колорит і шарм серед-
ніх віків. Недарма Хотинська фортеця – одне із семи чудес України. Пе-
ребуваючи на її території, неможливо не поринути у славні часи ко-
заччини, не згадати мужніх українських козаків. Із високих таємничих 
мурів можна побачити зелені схили синього Дністра, відчути свіжий 
приємний вітерець. Ніби час зупиняється, коли спускаєшся в гігант-
ські кам’яні підвали, де розташоване воєнне знаряддя. Запам’яталися 
всім цікаві розповіді екскурсовода, яка нагадала нам історію нашої 
держави, зокрема Хотинської місцевості, а також провела по вистав-
кових залах фортеці, де розміщуються найрізноманітніші експонати. 

Також тернополяни відвідали Бакоту – живописну місцину 
Кам’янець-Подільського району. Цей шматочок земного раю розташо-
ваний на території Національного природного парку “Подільські Тов-
три”. 

- Подих завмирає, коли стоїш на вершині Бакотської Білої гори, 
ніби тримаєш в себе на руці чарівний пейзаж, головною фігурою яко-
го є синявий Дністер, – діляться враженнями студенти. -  Згадуючи 
про Бакоту, слід згадати про Свято-Михайлівський скельний монас-
тир, який, як відомо, виник у ХІ-ХІІ століттях. Біля нього знаходиться 
три джерельця чистої, смачної, а за повір’ям ще й цілющої води.

І викладачі, і студенти  Інституту педагогіки і психології, 
психолого-педагогічного відділення, спеціальності «Соціальна робо-
та» ТНПУ імені В. Гнатюка  дуже задоволені цією поїздкою і вже плану-
ють нові цікаві екскурсії, адже в Україні ще багато незвичайних місць, 
де можна побувати. 

На фото: студенти групи СР 21 Інституту педагогіки та пси-
хології Тернопільського національного педагогічного університе-
ту імені Володимира Гнатюка. 

Тернопільські студенти 
відкрили красу 

ПОДІЛЬСЬКОГО КРАЮ

«Світ – це книга. І хто не подорожував по ньому – прочитав у ній тіль-
ки одну сторінку», – говорив  Святий Августин. Він був переконаний, 
що світ потрібно пізнавати все життя. Прислухатись до його порад 
вирішили студенти і викладачі Інституту педагогіки і психології, 
психолого-педагогічного відділення Тернопільського національного 
педагогічного університету імені В. Гнатюка. 

Надзвичайні новини

Стільки часу знадобилося 
злодіям, аби викрасти 
банківський термінал з 

грошима у Підгайцях.
Злочин  трапився в ніч з 28 на 29 квіт-

ня. За словами Юрія Куньки, начальника 
Підгаєцького відділення поліції, в одно-
му з магазинів райцентру спрацювала 
сигналізація. Черговий наряд прибув на 
місце менш, ніж за п’ять хвилин. Проте 
зловмисників там уже не було. Вони ви-

ламали двері, вирвали решітку та викра-
ли з приміщення  термінал. 

Правоохоронці оглянули територію 
та відео з камер. Як з’ясувалося, о 3.54 до 
магазину під’їхала темна іномарка. З неї 
вибіг чоловік із закритим обличчям та 
розбив камеру спостереження, встанов-
лену на магазині. Після цього до невідо-
мого приєднався напарник. Вони ломом 
підважили вхідні двері, болгаркою підрі-
зали металеву решітку та вирвали її, за-

чепивши тросом до автомобіля. 
Двоє злодіїв зайшли у середину, де 

стояв термінал. Ще двоє залишалися зо-
вні. Чоловіки зірвали апарат для зараху-
вання коштів, завантажили його в авто 
та поїхали. На все це їм знадобилася хви-
лина і двадцять секунд.

За попередньою інформацією, в апа-
раті було близько 50 тисяч гривень. Кра-
діжку зафіксували дві камери, які знахо-
дилися на інших будівлях. 

Правоохоронці встановлюють при-
четних до пограбування. За цим фактом 
відкрито кримінальне провадження. 

За інформацією поліції, компанія молодих людей 
відпочивала у клубі в селі Людвище. З ними було кіль-
ка неповнолітніх. Вночі вони вирішили їхати додому в 
село Соснівку. 

На повороті водій автомобіля “Мерседес Віто” не 
впорався з керуванням і машина злетіла у кювет. Ава-
рія трапилася над трьохметровою прірвою. Мікроавто-
бус кілька разів перекинувся, падаючи вниз. На момент 
аварії в автівці було 9 людей. Кількох пасажирів вики-

нуло з транспорту під час падіння. Зупинилася автівка 
в лісосмузі.

Дівчина 1998 року народження від отриманих травм 
померла на місці аварії. У лікарні, не приходячи до свідо-
мості, помер сімнадцятилітній юнак.

За життя інших пасажирів борються лікарі. Правоо-
хоронці відібрали взірці крові для перевірки на вміст ал-
коголю у водія та розслідують обставини цієї дорожньо-
транспортної пригоди. 

Розбилися на Великдень, повертаючись з клубу… 
Трагічна аварія на Великдень обірвала життя юнака і дівчини у Шумському районі. 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 травня близько 4.30. 

Дика тварина збила 
людей на мотоциклі

На Збаражчині через дику 
тварину в ДТП потрапило 
подружжя на мотоциклі. 

20-річна жінка не вижила. 
Чоловік з переломом руки 
потрапив у лікарню.

Аварія трапилася ввечері, 28 квітня, 
неподалік села Луб’янки. Потерпілі на 
мотоциклі поверталися додому від роди-
чів в напрямку Збаража. 

На дорогу, яка не була освітленою, ви-
скочила тварина і збила мотоцикл, який 
перекинувся і ще кілька метрів проко-
тився по трасі. Жінка від отриманих 
травм померла у лікарні, чоловік відбув-
ся переломом руки. 

За словами слідчих, обоє потерпілих 
на момент руху були в шоломах. Їх для 
безпеки передала з-за кордону мама за-
гиблої. Проте дівчині заважала застібка, 
тож вона її розстебнула. Під час удару шо-
лом злетів, і жінка отримала травми, не-
сумісні з життям.

За словами водія мотоцикла, на них 
наскочив кабан. Правоохоронці виявили 
в посадці кров тварини, однак кабана не 
знайшли. Слідчі з’ясовують, яка саме тва-
рина стала причиною аварії. 

Пограбування за 80 секунд

У минулому номері «Наш ДЕНЬ» писав про 
екологічне лихо в Копичинцях Гусятинського 
району. Мешканці скаржилися, що місцевий 

бізнесмен виливає у водойму відходи зі свого 
підприємства, а пір’я та трупи тварин спалює у 
так званому крематорії – утилізаторі відходів. 
Через це довкола поширюється сморід, а річка аж 
почервоніла від крові. 

Зі слів місцевих жителів, викидає відходи 
м’ясопереробне підприємство. Нутрощі та кров птиць зна-
ходили і на полях. 

Зі скаргами на забруднення водойми жителі Копичинців 
неодноразово зверталися до правоохоронців.  Як повідомили 
в обласному управлінні поліції, всі ці факти задокументовано 

і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Через 
забруднення земель правоохоронці розпочали кримінальне 
провадження.

До розслідування справи поліцейські залучили співробіт-
ників екологічної інспекції. Як з’ясувалося, господарство, що 
займається забоєм птиці, згідно з дозволом на спецводоко-
ристування, зобов’язане всі стічні відходи скидати у водоне-
проникний вигріб, що розташований на його території. Од-
нак було зафіксовано факт порушення обсягів і хімічного 
складу цих скидів. 

У поліції припускають, що співробітники 
м’ясопереробного підприємства скидають відходи на рельєф 
місцевості та в річку. Детальніше обставини кримінального 
провадження з’ясує слідство. 

За червону річку підприємство притягнули до криміналу 
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Нюанси зняття 

з обліку платників 
єдиного внеску
Із 15 квітня 2016 року набрав 

чинності Наказ Мінфіну від 3 бе-
резня 2016 року № 308, відповід-
но до якого врегульовано, за ви-
могами чинного законодавства, 
порядок обліку платників єдино-
го внеску. 

Зокрема, як інформували у 
відділі адміністрування єдино-
го внеску Тернопільської ОДПІ, у 
разі зняття з обліку платника ЄВ 
у зв’язку з його припиненням, по-
даткова інспекція надсилатиме 
відомості про відсутність (наяв-
ність) заборгованості зі сплати 
єдиного внеску за ф № 11-ЄСВ без-
посередньо суб’єкту держреєстра-
ції. Ця форма запроваджена за-
мість довідки за ф № 3-ЄСВ. Плат-
ник ЄВ, який припиняє діяльність, 
також зможе отримати згадану 
довідку, звернувшись до податко-
вої інспекції. Така довідка надаєть-
ся ним комісії з припинення (лік-
відаційній комісії, ліквідатору) або 
відповідальній особі платника ЄВ. 
Крім того, наказом № 308 врегу-
льовано нюанси зняття з обліку 
платника ЄВ, щодо якого розпоча-
то спрощену процедуру держреє-
страції припинення.

У відділі також нагадали, що 
до 4 травня 2016 року триває 
кампанія декларування доходів 
громадянами за 2015 рік. Кон-
сультації, тренінги, надання прак-
тичної допомоги платники мо-
жуть отримати у Центрі обслуго-
вування Тернопільської ОДПІ, те-
лефон: 43-46-10.

Аферисти 
виманюють 

гроші
Керівництво Головного 

управління ДФС у Тернопільській 
області, відділ внутрішньої без-
пеки Головного управління ДФС 
в області інформують громад-
ськість краю та суб’єктів госпо-
дарської діяльності щодо спроб 
шахраїв-аферистів злочинним 
шляхом заволодіти матеріальни-
ми цінностями у вигляді грошо-
вих коштів. 

Встановлено, що дзвінки з но-
мера: 066-052-70-23, від імені так 
званих «службових осіб Головно-
го управління в області чи їх до-
вірених осіб», для виманювання 
грошей, надходили і продовжу-
ють надходити з виправної коло-
нії № 38, розташованої на тимча-
сово непідконтрольній території 
України (зокрема, смт. Ленінське, 
Свердловського району, Луган-
ської області).

Укотре нагадуємо: службові 
особи Головного управління ДФС 
в області, його територіальних 
органів і Тернопільської митни-
ці ДФС жодних вказівок збирати 
гроші від свого чи від імені дові-
рених осіб не давали і робити цьо-
го не можуть. Отож, радимо бути 
пильними та обачними, не вірити 
сумнівним пропозиціям.

При виявленні випадків шах-
райства слід негайно звертатись 
до місцевих органів Національної 
поліції, а також повідомляти у Го-
ловне управління ДФС в області 
за номерами телефону: (0352) 43-
46-45, 43-04-16 (факс); 43-46-38; 
098-992-42-82 або особисто звер-
татися у відділ внутрішньої без-
пеки за адресою: Тернопіль, вул. 
Білецька, 1. 

Відділ організації робо-
ти Тернопільської ОДПІ.

Ну, страшнуватий 
трохи. Зате 
добрий і по-своєму 

благородний. Але все має 
міру! У тім числі – й показ 
життєвої історії Шрека, 
який хоч дуже не хотів, 
але таки мусив посісти 
трон.

Отже, це не життєва історія 
насправді? Бо де таке бачено, аби 
в реальному житті хтось відмов-
лявся від трону? Тим не менше, 
якою б неймовірною ця мульти-
розповідь не була, головним ге-
роєм на телеекранах на самісінь-
кий Великдень має бути аж ніяк 
не Шрек. Та ще й упродовж майже 
шести годин...

Однак «Новий канал» вирішив 
інакше, обравши саме Шрека. ICTV 
натомість у перший день Велико-
дня ощасливив своїх шануваль-
ників «Серцем дракона», «Трубою 
містера Сосиски» і «Гобітом».

Ні, я чудово розумію, що на Ве-
ликдень мало хто засиджується 
перед телевізором. Всі, хто може, 
починають  святкові дні з участі 
в урочистих літургіях. Після них 
ідуть у гості або ж зустрічають 
гостей, навідують рідних – живих і 
померлих... Але ж ті, хто працює на 
всеукраїнських телеканалах, теж 
не з іншої планети прилетіли. Тож 
повинні б знати, що великодні те-
левізійні програми мали б обмеж-
уватися не одними тільки приві-
таннями керівників держави. За-
ради справедливості маю сказа-
ти, що Перший Національний не 
зрадив своїй багаторічній тради-
ції – і транслював урочисті літургії 
із найбільших столичних храмів...

Це ж зробили і регіональні 
канали. І не тільки вони – місце-
ві теле- і друковані ЗМІ  рясніли 
передачами і публікаціями, при-
свяченими світлому Воскресінню 
Христовому.

Але – тільки місцеві. Бо, ви-
являється, навіть на Великдень 
«1+1» не може обійтися без «Лото-
забави». А також без «Маші і Вед-
медя». І дарма, що як дорослі, так 
і діти вранці у неділю переважно 
були в храмах: у віруючих – своя 
програма, а в телевізійників – 
своя. І вони, на жаль, не перетина-
ються... Хоча – повинні! Інакше, що 
це за національне телебачення?

Правда, на Великдень «1+1» 
таки спромігся втиснути у свій 
розклад «Владику Андрея». Прав-
да, аж після опівночі. І, що при-
кметно, після «Світського життя». 
Хоча за нормального розкладу 
мало би бути навпаки, адже весь 
отой шик і блиск саме ночами і 
відбувається. На жаль... Бо можна 
б його і відкласти до кращих часів 
– у країні, зраненій війною.

О, мало не забула про ще один, 
як він себе досі називає, провід-
ний телеканал. Це – фірташів-
ський «Інтер».  До краю зрусифі-
кований досі. Бо навіть після скан-
дальної екстрадиції з України пал-
кої прихильниці «ЛНР-ДНР» Ма-
рії Столярової, власник «Інтера» 
Фірташ не спромігся на його хоча 
б поетапну українізацію. Та й не 
спроможеться, очевидно. Бо про 
те, що він українець, олігарх дав-
но забув. Та ще й слідчі нині його 
зусібіч оточили...Тож на Великодні 
свята телеглядачам як не вп’яте, 
то вдесяте показали «Доярку з Ха-
цапетівки», «Орла і решку», «Жді 
мєня», «Слєдствіє вєлі...» та бага-
то іншого нафталіну. За винятком 
хіба Кобзона та ще кількох путін-
ських лизоблюдів...

Про  те, що української мови 
– як, власне, і української культу-
ри, на українському телебаченні 
не більшає, доводиться з гіркотою 
констатувати знову і знову. Прав-
да, є надія, що з поверненням на 
посаду міністра культури Євгена 

Ніщука  ситуація отримала шанс 
змінитися на краще. За умови, що 
самого Євгена не змінять. На ко-
гось іншого. Адже таке вже було. 
І не в минулому житті, до речі... А 
в теперішньому. Себто, вже за ни-
нішньої, післямайданної, влади.

Якщо ж я вже далеко не впер-
ше зачепила проблему україн-
ської мови – точніше її  ігноруван-
ня на більшості вітчизняних теле-
каналів, то не можу не згадати іще 
одного непоганого хлопця на бук-
ву «Ш». Котрий увесь Страсний 
тиждень буквально не щезав з те-
леекранів. І не один, а з великою 
групою підтримки. Яка складала-
ся переважно з народних депута-
тів. До слова - постійних учасни-
ків ток-шоу, що його понад 10 ро-
ків тому започаткував на україн-
ському телебаченні отой непога-
ний хлопець на букву «Ш».

Так, маю на увазі, як ви вже 
здогадалися, Савіка Шустера. Ко-
трий начебто за «безумную любов 
до свободи», як не втомлюється 
стверджувати, ледве не позбувся 
права працювати в Україні. Згід-
на, несправедливо з ним вчини-
ли. Бо ж у кримінальних справах, 
порушених податківцями, Шустер 
фігурує винятково як свідок. При-
наймні, поки що. А за це не кара-
ють.

На жаль, ніяк не карають в 
Україні і за вперте ігнорування 
державної мови. Котру заробітча-
нин Шустер давно міг би вивчи-
ти, якби хотів. І, відповідно, вес-
ти свої шоу по-українськи. Та от 
диво-дивне: своє право на прожи-
вання і роботу в Україні Шустер 
відстоює всіма можливими мето-
дами, а обов’язку знати україн-
ську в нього начебто  нема. Оскіль-
ки  Верховна Рада за 25 років існу-
вання незалежної України так і не 
спромоглася ухвалити закон про 
обов’язковість знання і викорис-

тання державної мови всіма, хто 
спілкується з народом. Почина-
ючи від чиновників і закінчуючи 
журналістами. Адже від останніх 
утвердження державної мови теж 
сильно залежить. Оскільки день 
за днем мають справу з мільйона-
ми глядачів.

На жаль, на нинішніх народ-
них депутатів теж надії нема. По-
перше, на роботу вони ходять зна-
чно рідше, ніж на різноманітні те-
лешоу. Адже не один Шустер їх за-
прошує. По-друге, багато нардепів 
мають власний бізнес, а він для 
них куди важливіший від законот-
ворчості...

Тим не менше, захищати Са-
віка постійні гості його «посиде-
ньок» кинулися швидко і одно-
стайно. Це, звісно, робить їм честь. 
Плюс - рекламу. На жаль, це єди-
ний випадок на моїй пам’яті, коли 
отак гаряче парламентарі кинули-
ся на захист журналіста. Тим паче, 
що не один Шустер зазнає утис-
ків на журналістській ниві. Та й не 
він  один постраждав за любов до 
свободи слова. Савіка ще й в Укра-
їні не було, коли життям за неї за-
платив Георгій Гонгадзе. До слова, 
грузин, який чудово знав україн-
ську і з телеглядачами спілкував-
ся винятково нею.

І не один Георгій поплатився 
життям, на жаль...

А як бути регіональним жур-
налістам? І не тільки телевізійни-
кам – хіба в друкованих ЗМІ жит-
тя солодше? Хто кидається на їх 
підтримку? Хто захищає – від без-
кінечно зростаючих цін на папір, 
друк, поштові послуги?  Від погроз 
і шантажу? Від безробіття у журна-
лістських лавах, зрештою? Адже 
воно  теж є, і страждають від нього 
далеко не завжди безталанні... Ко-
гось це хоч трішечки турбує?

Не знаю таких.
Ні, звісно, я  знаю, що в нас є мі-

ністерство інформації, а в ньому – 
міністр. І що? Хтось його сприймає 
всерйоз? Себто, хтось вірить, що 
це міністерство і цей міністр мо-
жуть допомогти? Захистити? Під-
тримати? 

Так що моєму другому геро-
єві на букву «Ш» вважайте дуже 
пощастило. Без роботи не зали-
шився. З України не випровади-
ли. По-українськи розмовляти не 
змусили.

Більше того, він навіть зголод-
ніти нормально не встиг за півто-
ри доби. Адже саме стільки трива-
ло Шустерове голодування.

Тож,  якщо у нього вже все га-
разд, то влада (найперше – зако-
нодавча) згадає і про проблеми ін-
ших журналістів? Адже їх дуже ба-
гато. У тім числі – і в царині сво-
боди українського слова. Саме 
– українського!

Тетяна САВКІВ.

ШРЕК, 
ЗВІСНО, 
ХЛОПЕЦЬ
НЕПОГАНИЙ...

Серед переможців 
конкурсу - тернополянка

У конкурсі на кращу поштову мініатюру, випущену Укрпоштою в 2015 
році, який тривав впродовж двох місяців, українці визначили переможця.

 Нагороди за участь в конкурсі отримали не лише художники - автори 
поштових мініатюр, але й учасники, які визначили три найкращі випуски. 

Приємно, що однією з переможниць у цій номінації стала оператор по-
штового зв’язку ВПЗ Тернопіль-1 ТД УДППЗ “Укрпошта” тернополянка - Іри-
на Януш. 

Директор Тернопільської дирекції Василь Юрчишин щиро привітав юну 
працівницю та вручив їй цінні подарунки від Укрпошти - набір поштових 
марок України за 2015 рік, філателістичну книгу та клясери для марок. Ко-
леги також щиро побажали Ірині й надалі залишатися активним філателіс-
том і пропагувати світ філателії друзям, знайомим, споживачам послуг по-
штового зв’язку.

Адміністрація ТД УДППЗ «Укрпошта».
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На Тернопільщині також живе жін-
ка, яка вражає своєю силою духу. Віра 
Фещук-Омельчук із села Залісці Шум-
ського району переконує нас, що дива 
трапляються частіше, ніж ми сміємо про 
них мріяти. 

Вона з’явилася на світ без рук, та ще 
й одна ніжка була коротшою за іншу. Але 
Віра, ніби виправдовуючи своє ім’я, зумі-
ла не замкнутися на цих вадах, а навчи-
лася повноцінно жити і робити те, що їй 
подобається. З допомогою ніг вона пере, 
прасує, готує їсти, прополює грядки. А ще 
має багато хобі та захоплень – вміє роби-
ти макіяж, вишиває, доглядає вазони. 

Віра зустріла свою другу половинку – 
чоловіка Петра. Вийшла заміж і народила 
двох чудових діток – донечку Евеліну та 
синочка Арсена. 

Напередодні Дня Матері «Наш ДЕНЬ» 
завітав у гості до унікальної матусі, яка 
знайшла у собі сили і сміливість жити і 
бути щасливою. Народила і виховує двох 
діток, щодня долаючи бар’єри побуту, 
труднощі сільського життя та ні на мить 
не втрачаючи сили духу. 

На подвір’ї нас зустрічає мама Віри 
пані Антоніна і гостинно запрошує до 

хати. Здалеку чути дитячий сміх – мале-
ча разом з матусею граються у кімнаті. 

Вже з перших хвилин розмови Віра 
вражає своїм оптимізмом та сильним ха-
рактером, не нарікає і не скаржиться, не 
розуміє, як можна сидіти, склавши руки, 
лінуватися і пливти за течією. Вона лю-
дина дії і сміливо використовує всі мож-
ливості, які дає їй життя. 

- Я хіба у дитинстві відчувала, що не 
така, як інші, – зізнається вона. – А потім 
з’явилося багато друзів. То ми разом і на 
дискотеку ходили, і на пікніки. Я завжди 
була душею компанії...

Віра опанувала основи візажу, і тепер 
дівчата з усієї околиці приходять до неї 
робити макіяж – кісточку тримає ногою. 
Тим не менше робить це майстерно, і ре-
зультат перевершує всі сподівання. Не 
забуває жінка і про себе. Переконана, про 
зовнішній вигляд варто турбуватися по-
стійно. Робить маски для обличчя і во-
лосся, після шостої вечора старається не 
їсти, тому і виглядає чудово.

З допомогою ніг Віра справляєтся зі 
всією домашньою роботою, а  також до-
глядає дітей. Якщо ж виникають трудно-
щі, допомагають рідні. 

– Маленька Евелінка обіцяє мені, 
що коли виросте, обов’язково буде 
помічницею в усьому. – з усмішкою 
розповідає жінка. – Каже, що митиме 
вікна, прибиратиме, носитиме дрова.  
Буде моїми руками. 

Особливого рецепту успіху у Віри 
немає. Каже, головне - вірити в себе, 
а тоді буде здоров’я і злагода в ро-
дині. Жінка вже давно звикла дава-
ти собі раду самотужки і сподівати-
ся тільки на допомогу близьких. Осо-
бливої уваги та допомоги від чи-
новників не має. Більше нею цікав-
ляться журналісти. До спілкування з 
ними вже звикла. 

А от власні лекції читати, як це ро-
бить Нік Вуйчич,  ще не готова. Та й її 
рідні Залісці, на жаль, далеко  від Тер-
нополя та столиці. Тож поки про її уні-
кальність можна дізнатися тільки з 
сторінок газет та екранів телевізорів. 

На планеті близько мільярда лю-
дей живуть з інвалідністю. Таких як 
Віра - тисячі. Однак лише одиниці зу-
міли подолати бар’єри  у власних голо-
вах та в сучасному світі і реалізувати 
себе у житті. 

Віра Фещук-Омельчук на власному 
прикладі вчить нас усіх, що таємниця 
щастя у наших головах і душах. А опти-
мізм, сила духу і наполеглива праця змо-
жуть здолати всі перешкоди та здійсни-
ти найзаповітніші мрії.  

Юля ТОМЧИШИН.

Мати – наш оберіг
Коли сонце ясно світить 
і пташки співають,
то усі вкраїнські діти 
матерів вітають.
Дарують квіти
і тепло серденька,
любов’ю і ласкою
їм віддячить ненька.
Вона діток пригорне
й ніжно поцілує, 
посмішкою щирою
усіх зачарує.
Кожна мама для дитини,
ніби зірка в небі,
вона оберіг родинний
і спішить на поміч
у кожні потребі.

Соломія ФЕДЧИШИН. 

     Свято любові    
Радіють небо і земля, 
бо теплом бризнула весна. 
Зацвіла  квітами любові 
й материнське свято принесла. 
І я свою матусю привітаю,
здоров’я й щастя побажаю,
щоб завжди цвіла красою, 
чарівною, молодою.

Нехай її щира ласка 
творить дітям диво-казку. 
Я до неї пригорнуся 
сили й щастя наберуся.

Мар’яна КАЧУРОВСЬКА. 

Матуся
Матуся нам життя дарує,
від лиха і тривог рятує,
Вона – як зірка в небі ясна,
чарівна, мила і прекрасна.
Вона неначе сонце,
що ясно сяє у віконце.
Вона – як квіточка в гаю.
І щиро я її люблю.
Сьогодні квіти подарую
і ніжно-ніжно поцілую.
Свою матусю дорогу.
За ласку й за любов святу.    

Юля  СВІДОВА. 

Матуся – мій рай
Коли журба стукне у віконце,
одразу мама, наче сонце,
зігріє, словом звеселить,
і світ любов’ю вже бринить,
співає соловейком в гаю,
перли втіхи розсипає.
Матуся – тихий  рай для мене,
її усмішка не зів’яне,

доброта – безмежне небо,
ласка – злото при потребі.
Я до неї прихилюся,
тепла й сили наберуся
й полечу в світи в далекі. 
І візьму з собою миті,
що в душі співають оду
Українському народу,
який мати прославляла,
в колискових, що співала,
ніжно, тихо величала.

Тетяна ЛЮКС.

Коханій  матусі
Моя матусю, кохана й мила,
в твоєму серці любов, як крила,
які до сонця мене підносять
і в Бога ласки та долі просять,
що поведе мене в світи ,
де повінь щастя і краси,
де ясні зорі, світлі дні,
де радість серця та душі.
Ти, матусю, моя мила,
мій політ і казки диво.
Я тобі вінок сплету
із ромашок й чебрецю,
із сонячних промінців,
щоб день кожен твій щастям цвів.

Христина ПОВАНДА.

На адресу «Нашого ДНЯ» надіслали добірку 
поезій до Дня матері учасники літературно-творчого гуртка 

«Словограй» Голгочанської школи, що на Підгаєччині. 

Моїй мамі
Наступає мамин день,
Наступає свято.
В цей казковий, 

світлий день
Радості багато.
Ніжно яблуні цвітуть
І пташки співають,
Бо я мамочку люблю,

Їй вірші складаю.
Сонце світить в небесах,
Щоб квітам розцвітати,
А я замріяно лечу
Матусю привітати!

Мар’яна  ЛІЩЕНЮК,
учениця

Старовишнівецької ЗОШ
Збаразького району.

Рецепт щасливого життя
від Віри Омельчук

На Тернопільщині жінка без рук виховує дітей, 
вишиває та робить макіяж

Нещодавно Україну відвідав легендарний 
Нік Вуйчич. Життя 33-річного  австралійця 
розширює межі можливого: не маючи рук та 

з однією маленькою ніжкою він їздить на скейті, 
займається серфінгом, одружився, виховує двох 
синів, вільно подорожує світом і надихає інших 
повірити в себе та змінити своє життя. 



№18 (150)/4 травня - 10 травня 2016 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.uaНовини

Німеччина проти участі України 
у навчаннях НАТО в Польщі 

Німеччина не хоче, щоб Украї-
на брала участь у найбільших цього-
річних навчаннях НАТО у Східній Єв-
ропі «Анаконда-2016», які відбудуть-
ся у Польщі та акваторії Балтійського 
моря. Про це заявив командувач Опера-
тивного командування видів збройних 
сил Польщі генерал Марек Томашицький, 
повідомляє «Укрінформ». Виступаючи 
під час засідання комісії Сейму Польщі з 
питань оборони, де розглядали підготов-
ку до навчань, генерал підкреслив: Поль-
ща наполягає, що участь Києва є «клю-
човою справою». «Німеччина дуже хоті-
ла, щоб у навчаннях «Анаконда» Украї-
на не брала участі. Однак, у цьому питан-
ні як нинішній міністр нацоборони Ан-
тоній Мацеревич, так і його попередник 
Томаш Сємоняк жорстко дотримувалися 
курсу, що участь України для нас є клю-
човою», - сказав він. І  розповів, що Німеч-
чина відмовляється від переміщення ко-
лон американських військ, задіяних у на-
вчаннях в Польщі, дорогами країни. Одні-
єю з причин, чому Німеччина відмовля-
ється пропускати американські війська, 
є тиск Росії. 

Лондонський Біг-Бен 
«замовкне» на три роки

Баштові годинники лондонсько-
го Біг-Бена частково «замовкнуть» 
через ремонт, повідомляє «Evening 
Standard». Вартість робіт оцінюється у 
29 мільйонів фунтів. Фрагменти годин-
никового механізму зносилися і потре-
бують оновлення. Ремонт розпочнуть у 
2017 році й триватиме він три роки. Біг-
Бен - одна з головних пам’яток столиці 
Великобританії. Вежа збудована у 1858 
році. Її висота - 96,3 метра. Годинник роз-
ташований на висоті 55 метрів над зем-
лею.

ЄС не буде вводити 
нові санкції проти РФ

Співголова фракції зелених у Єв-
ропарламенті Ребекка Хармс заявила, 
що очікувати введення нових санкцій 
Євросоюзу проти Росії не варто. Про 
це вона сказала в інтерв’ю «ЛІГА.net». 
«Якщо ми в ЄС зараз зможемо зберегти 
санкції, які діють, то у нас будуть інстру-
менти тиску на Росію - і це добре», - за-
значила євродепутат. За її словами, у ба-
гатьох державах ЄС існує опозиція щодо 
введення нових санкцій проти Росії. У Ні-
меччині соціал-демократи, які входять у 
правлячу коаліцію, готові нормалізувати 
відносини з РФ. Крім того, Хармс висло-
вила сумнів, що більшість країн ЄС під-
тримають список Савченко. «Список Сав-
ченко схвалений Литвою і, можливо, інші 
балтійські держави його приймуть. Але 
решта країн до них не приєднаються», - 
сказала вона. Й зазначила: Росія не вико-
нує мінські угоди, тому США і ЄС повинні 
збільшувати тиск на неї.

Робота в нічну 
зміну може вбити людину

Американські медики виявили, що 
довготривала робота за змінним гра-
фіком може вбити людину. Про це по-
відомляє науковий журнал «Journal of the 
American Medical Association». Лікарі ви-
вчили історії хвороб 189 тисяч жінок за 

24 роки і виявили значний зв’язок між 
роботою у різні зміни та серцевим захво-
рюванням - коронарною недостатністю. 
Жінки, які працюють у нічні зміни, ризи-
кують отримати цю хворобу на 15-18 від-
сотків більше, ніж із традиційним графі-
ком роботи. На чоловіків цей ефект не по-
ширюється. Графік з денними і нічними 
змінами порушує роботу добового годин-
ника людини. 

Кремлівський карлик 
брехатиме доти, поки Захід 
дозволить йому це робити

Росія не лише не пішла з Сирії, як 
оголосив президент Путін, вона від-
правила ще більше військ та озброєн-
ня в цю близькосхідну країну. Про це 
на сторінках «Newsweek» пишуть експер-
ти «Heritage Foundation» Алексіс Мрачек 
і Люк Коффі. За словами радника прези-
дента США з питань нацбезпеки Бена Ро-
деса, Барак Обама порадив Путіну «зосе-
редити свої зусилля на дипломатичному 
процесі». Але не схоже, щоб Москва дія-
ла за цією інструкцією. «Росія не славить-
ся виконанням обіцянок. Москва постій-
но порушує угоду про перемир’я з Укра-
їною і продовжує відправляти зброю бо-
йовикам», - наголошують Мрачек та Коф-
фі. І припускають: РФ намагається за до-
помогою грубої військової сили проде-
монструвати, що вона досі залишаєть-
ся «світовою державою». «У Грузії, Укра-
їні або Сирії Путін буде робити все, щоб 
створити враження, ніби Росія - глобаль-
на сила рівня США. І поки Захід дозволя-
тиме йому це робити, Путін буде продо-
вжувати брехати. Час світу прокинути-
ся», - підсумували експерти.

Контрольований Шенген
Шість країн Євросоюзу виступи-

ли з ініціативою продовжити прикор-
донний контроль на внутрішніх кор-
донах ЄС щонайменше на півроку. Про 
це пише «Die Welt» з посиланням на влас-
ні джерела. Німеччина, Австрія, Бельгія, 
Данія, Швеція та Франція написали листа 
віце-президенту Єврокомісії Франсу Тім-
мермансу і єврокомісару Дімітрісу Авра-
мопулосу з відповідною пропозицією. Ра-
ніше прем’єр-міністр Італії Маттео Рен-
ці назвав ганьбою плани Австрії посили-
ти прикордонний контроль на кордоні з 
країною.

Етнічним таджикам 
заборонили прізвища Іванов,

 Петров, Сідоров…
У Таджикистані офіційно заборо-

нили русифіковані прізвища та по-
батькові у документах етнічних та-
джиків. Про це заявив заступник голо-
ви служби РАЦС Таджикистану Джалолід-
дін Рахімов в інтерв’ю «Радіо Свобода». 
«Нові правила затверджені президентом 
Емомалі Рахмоном. За новими нормами, 
діти етнічних таджиків, батьки яких но-
сять прізвище, яке закінчується на -ов 
або -ова, тепер отримуватимуть свідо-
цтво про народження з таджицьким пріз-
вищем», - пояснив чиновник. Сам прези-
дент змінив русифіковане прізвище Рах-
монов на таджицьке Рахмон. 

У Японії продовжили 
робочий день котам

У Японії котам дозволили працюва-
ти на дві години довше - до десятої ве-
чора, повідомляє ТСН. Раніше експлуа-
тувати чотирилапих допізна було кате-
горично заборонено. Втім, ветеринари 
зробили висновок, що робота до пізньо-
го вечора котам не шкодить і не викли-
кає стресу. Зважаючи на це, влада країни 
дозволила працювати тваринам довше. У 
Японії коти працюють у кав’ярнях, куди 
приходять самотні японці й за філіжан-
кою гарячої кави або чаю граються з пух-
настиками.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Путін пропонував 

Порошенкові $80 мільярдів 
за відмову від Криму

Президент Росії Володимир Путін 
пропонував українському лідеру Петру 
Порошенкові десятки мільярдів доларів 
за відмову Києва від Криму. Про це в ефі-
рі «112 Україна» розповів нардеп Антон Ге-
ращенко. «Путін мріє про те, щоб поверну-
ти нам Донбас, але за умови, що ми відмови-
мося від Криму, причому офіційно. Я знаю, 
що  торік він пропонував навіть доплатити 
50-80 мільярдів доларів за умови проведен-
ня в Україні референдуму про відмову від 
Криму. Наскільки мені відомо, президент 
відмовився навіть обговорювати такі мож-
ливості», - сказав депутат.

На Донбасі - 34 тисячі 
військ московитів

Заступник голови МЗС України Ва-
дим Пристайко виступив на засіданні 
Ради безпеки ООН з розгромною крити-
кою Росії. Український дипломат навів ар-
гументи, які пояснюють складність сьо-
годнішньої ситуації на Сході нашої держа-
ви, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «Щодо 
безпеки, то немає жодних ознак покращен-
ня. Росія розгорнула на Донбасі 34 тисячі 
своїх військ», - наголосив Пристайко. І до-
дав: російські військові на Донбасі дуже до-
бре озброєні. «Ми нарахували 470 танків, 
970 БТРів, 450 одиниць ствольної артиле-
рії, 190 «Градів»... Усе це нібито було при-
дбано в магазинах. Ми були би вдячні, якби 
РФ сказала своїм «дорогим» сепаратистам 
скласти ці смертельні іграшки на росій-
ській території», - сказав дипломат. 
Невістка президента - мільйонерка, 

а син живе на зарплату
Син президента, нардеп від фрак-

ції БПП Олексій Порошенко, задеклару-
вав 77212 гривень доходів у 2015 році, 
а його дружина - 2,88 мільйона. Декла-
рації опубліковані на сайті Верховної Ради. 
Весь дохід Олексія склала зарплата. Плат-
ня ж невістки Петра Порошенка значно 
вища - 1,96 мільйона гривень. Також вона 
отримала 68,8 тис. гривень страхових ви-
плат і 59,15 тис. - інших доходів. У власнос-
ті Порошенка-молодшого є чотири автомо-
білі: «BMW 320 Cabrio», «ГАЗ-14», «Седан» і 
«Land Rover Discovery». Олексій -  власник 
квартири, площею 80 квадратних метрів та 
іншого нерухомого майна - 178,5 «квадра-
тів». На банківських рахунках президент-
ського сина - 428,29 тис. гривень, а у членів 
його сім’ї - 8,769 мільйона гривень і майже 
всі за кордоном.

Курс долара на літо й осінь
У літній період гривня залиша-

тиметься стабільною. Курс долара 
щодо нацвалюти коливатиметься в ді-
апазоні 25,5-27,5 гривні. Такі прогнози 
інформаційно-аналітичного центру «Forex 
Сlub» в Україні, передає «Укрінформ». Екс-
перти наголошують: ризики падіння грив-
ні нижче 27,3 гривні за долар зберігають-
ся високими. За їхньою оцінкою, восени ді-
апазон коливань курсу гривні може розши-
ритись. Проте, коливань курсу вище 29 гри-
вень за долар до осені чекати не варто, за-
значив незалежний експерт «Forex Сlub» у 
Львові Руслан Демус.

Росія полює на українців: 
МЗС просить відкласти подорожі

МЗС рекомендує громадянам України 
при плануванні поїздок до Росії реально 
оцінювати ризики й зважувати потре-
бу у здійсненні подорожей, повідомля-
ють УНН. «Тривають випадки безпідстав-
ного затримання громадян України на те-
риторії РФ, відсутність гуманного ставлен-
ня до українців з боку російських правоо-
хоронних органів, їх несумісної з людською 
гідністю поведінки, застосування до наших 
співвітчизників неприпустимих методів фі-
зичного та психологічного впливу, у тому 
числі - тортур», - повідомили у прес-службі 
Департаменту консульської служби МЗС 
України. Зокрема, зазначили, що останнім 
часом почастішали випадки затримання й 
арешту українців, серед особистих речей 
яких нібито виявлені сторонні предмети, у 
тому числі - наркотичні речовини, «підки-
нуті» третіми особами під час їх в’їзду або 
перебування на території РФ. МЗС Украї-
ни застерігає: з метою уникнення неправо-
мірного позбавлення волі, необхідно бути 
пильними та уважними під час контактів зі 
сторонніми особами, а також із посадовця-
ми РФ, уповноваженими здійснювати мит-
ний, паспортний та інші види контролю.

Зняти гроші з картки 
можна буде в касі магазину

Українці зможуть зняти частину го-
тівки зі своєї картки або внести на неї ко-
шти під час оплати покупки в касі будь-
якого магазину. Законопроект, що перед-
бачає такі нововведення, буде зареєстрова-
ний у Раді на початку травня,  повідомляє 
видання «Фінанси.ua». Документ, підго-
товлений спільно з Європейською бізнес-
асоціацією, покликаний врегулювати за-
конодавчі перепони, які існують на сьо-
годнішній день. Отже, українські роздріб-
ні торгівці можуть стати точками доступу 
власників карток до готівкових коштів, і та-
ким чином буде розширена інфраструктура 
доступу до використання платіжних карт.

У храмі одночасно оновилися 
43 старовинні ікони

У селі Малеве на Рівненщині трапив-
ся унікальний випадок - у Хрестопоклон-
ну неділю парафіяни місцевої церкви за-
уважили, що одночасно оновилися ста-
ровинні образи, пише «Експрес». Під час 
богослужіння ікони посвітлішали, стали, 
наче щойно намальовані. Про диво люди 
сповістили настоятеля храму, а він - архи-
єпископа. Те, що в Хрестовоздвиженській 
церкві сталося щось неймовірне, підтвер-
дила спеціальна комісія. «Це справді уні-
кальний випадок, - сказав протоієрей Васи-
лій Іваник, благочинний Демидівського ра-
йону. - Сорок три ікони одночасно оновили-
ся в одному храмі. Спершу ікона Спасителя, 
згодом - образ Божої Матері та інші обра-
зи». Місцевий священик хотів сфотографу-
вати це, але в нього раптом вимкнувся мо-
більний. А коли вийшов з храму - телефон 
дивним чином увімкнувся знову. 

Яка платня наших 
заробітчан у сусідній країні?  

У середньому зарплата українських 
заробітчан у Польщі сягає двох тисяч  
злотих після відрахування всіх податків 
і медичної страховки. Ця сума приблиз-
но дорівнює 460 євро, або 13 тисяч гри-
вень. Такі дані оприлюднив нацбанк Поль-
щі, повідомляє «Польське радіо». При цьо-
му, наприклад, люди, які працювали у сфе-
рі домашньої допомоги, отримували до 
1800 злотих (близько 11,5 тисячі гривень) 
«чистими», а будівельники - 2700 злотих 
(близько 17,3 тисячі гривень). Також у ві-
домстві стверджують: у Польщі заробітча-
ни витрачають близько третини заробле-
них коштів, а решту відправляють в Укра-
їну. Загалом українці заробили в сусідній 
країні близько 8,4 мільярда злотих, що 
складає два мільярди євро (56,6 мільярда 
гривень). 

Україна Світ



Слова всім відомої пісні до-
помагають нашій уяві відтвори-
ти неоціненну красу вишиванки. 
Вишитий рушник, обрус, а чи со-
рочка – це втілення задумів, мрій 
і бажань, це звеличення краю, 
місцевості, родини. На полотно 
лягає нитка до нитки, немов сло-
во тулиться до слова, щоб зро-
дилася мова, а на полотні свід-
чення духовно багатої нації. Че-
рез візерунок, через гаму кольо-
рів вишиванка свідчить про ра-
дість і смуток, будить високі па-
тріотичні почуття в серці кожно-
го українця, демонструє розмаїт-
тя нашої культури, її неповторну 
велич і красу.

А зайдімо в Божі храми і пе-
реконаймося, що вишивка за-
ймає там особливе місце. Пре-
стіл, проскомидійник, тетрапод 
застелені вишитими обрусами. 
Рушники доповнюють красу іко-
ностасу, ікони та хоругви також 
вишиті. 

Періоди церковного року, свя-
та Господні, Богородичні зумов-
люють священика вдягати ризи 
різних кольорів та візерунків, що 
передає глибину людської душі, 
яка сповнена звеличення Божо-
го імені.

З приходом у світ дитини по-

чинає своє буття і вишиванка. 
При Тайні Хрещення і Миропо-
мазання у вишиванках не тіль-
ки хресні батьки чи дідусь з ба-
бусею, але й немовля, щоб обере-
гом для нього була, світлу долю 
стелила. 

Перший клас – в країну знань 
у вишиванці торує шлях школя-
рик. 

Святе урочисте Причастя, а 
на дітворі різнобарвне вишиття. 
Випускний у школі, радість у сер-
цях випускників, в вишиванках 
діти, щастя для батьків.

Як любо милуватися, коли на-
речені з дружбами і дружками в 
українських строях на оповіді 
до храму йдуть, щоб подякува-
ти Богу за дар життя, за мову, за 
культуру і традиції, просити бла-
гословення на супружий стан. У  
глибокій старості людина у ви-
шиванці покидає цей світ, щоб 
перед Богом постати у всій кра-
сі і багатстві рідної землі, нашої 
України.

Любімо свою мову, свій край, 
шануймо традиції, батьків, укра-
їнські звичаї! Вишиванку на 
здоров’я носіть!

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки 

журналістів України.

Оксана теж мимоволі всміхнулася, зга-
давши свого онука Дмитрика. Коли він при-
їздив із обласного центру до неї на каніку-
ли, вони теж весело проводили час – бави-
лися в пісочниці, збирали полуниці, мали-
ну, якими потім ласували зі смачною сме-
танкою…

На очах Оксани забриніли сльози. Вона 
усвідомила, що цього літа так не буде. На-
певно, невістка не відпустить Дмитрика до 
бабусі після того, як її син Віктор залишив 
сім’ю і пішов до іншої. Скільки Оксана на-
просилася, скільки наплакалася – усе мар-
но.

Не розуміла, що коїться з Віктором. У них 
же були ідеальні стосунки. Дружина завжди 
розуміла і підтримувала його. Він також в 
усьому допомагав їй і казав, що його Наталя 
– найкраща у світі. Те, що у нього з’явилася 
інша, розум Оксани не хотів сприймати. 
Вона намагалася поговорити з сином, проте 
він був категоричним, мовляв, не лізьте не 
у свої справи. От і все, що почула від нього.

…Кімнату оповили сутінки, але Окса-
на ніяк не могла заснути. Думки перепліта-
лися, а, заплющивши очі, бачила свого ма-
ленького онука. Заснула десь аж під ранок. 
Не почула, коли відчинилися двері до кім-
нати. Лише якийсь дуже приємний, солод-
кий аромат розбудив її.

  -  З днем налодзення, бабусю! – весело 
прощебетав Дмитрик, простягаючи їй бу-
кет квітів. – Ти спис?

Вона зіскочила з ліжка і стрімко кинула-
ся обіймати внука. А у порозі із розгубле-
ним виразом обличчя  стояла невістка.

Зацілувавши Дмитрика, Оксана піді-
йшла до невістки, обійняла її і вони розпла-
калися, мов діти.

Ніби відчуваючи свою провину за негід-
ний вчинок сина, першою розмову почала 
свекруха:

- Бачить Бог, дитинко, я просила його не 
робити дурниць,  та він і слухати не став. А 
ти молодець, що приїхала і Дмитрика з со-
бою привезла. Я й пирога з вишнями спе-
кла, сідайте до столу.

- Я не могла не привезти Дмитрика, - 
розгладжуючи неслухняне волосся сина, 
мовила Наталя. – Він тільки й питає, коли 
ми до бабусі поїдемо.

- Добра ти, дитинко. А Віктор повернеть-
ся, бо любить він тебе. Згадаєш мої слова. 
Він ще з’їсть до того меду досить дьогтю, бо 
непроста вона, ой, непроста. Якось я теле-
фонувала йому, а натрапила на неї - стіль-
ки пихи, зверхності й самолюбства за своє 
життя не чула. Віктор і місяця у тієї про-
йдисвітки не витримає, але так йому і тре-
ба, бо все пізнається у порівнянні, -  розмір-
ковувала вголос, накриваючи на стіл, Окса-
на.

Щойно сіли пити чай, як у порозі 
з’явилася сусідка – прийшла позичити солі, 
бо у неї несподівано закінчилася.

   -  О, маєте гостей? А Віктора де загуби-
ли? – хитрувато запитала.

 - Віктор пізніше приїде. Тримай сіль, - 
сказала, мов відрубала, Оксана.

Віктор і справді надвечір приїхав… з 
двома валізами.

 -  Ну що, прогнала тебе твоя пасія? – сто-
ячи у порозі, сварилася мама.

- Я сам пішов, -- винувато опустивши очі, 
ледь чутно пробурмотів. – Через неї зруй-
нував життя і собі, і Наталі. Вона мене ніко-
ли не простить.

  - Погано знаєш ти свою дружину. Таких, 
як вона, дуже мало. Ну, чого стоїш, як вко-
паний? Залишай ті горе-валізи і чимдуж на-
здоганяй Наталю з Дмитриком. Вони що-
йно пішли на зупинку…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Струни серця

Сповідь
Попереду весни була зима…
Така сумна, така морозна 

й довга…
Така страшна…

Така непереможна,
Попереду весни була зима...

Попереду тепла були сніги,
Ще лід на річці, іній на деревах…
Попереду тепла були проблеми…
І було дуже боляче мені.

Не знала я, чи виживу, чи ні.
Моя душа вмирала й воскресала,
Моя душа боліла і страждала…
Але усе ж жила на світі тім.

Поперед ясних днів пройшли дощі.
Вони омили з мене всю облуду.
Я вічно Богу дякувати буду,
Що вижила в отій тяжкій біді.

Що перенесла той 
нестерпний біль,

І гіркоту гріховної омани…
Що заживають потихеньку рани,
І я живу на світі білім тім.

Що заживають потихеньку рани,
І я живу на світі Божім тім…

Раїса ЦІСЕЛЬСЬКА,
с. Кривчики 

Збаразького району.

Матінці-землі
Омиваюсь від всякої скверни
В кришталевій 

джерельній водиці.
Діаманти-краплинки, як перли,
Змиють помисли грішні та ниці.

Нага впаду в шовковії трави,
Розплету золотавії коси,
Покочусь по траві для забави,
Буду пити цілющії роси.

З соловейком співатиму вранці,
Притулюсь до берізки-сестриці,
Закружляю у дикому танці,
В мене виростуть крила, 

як в птиці.

І, співаючи, буду вплітати
У вінок різнобарвнії квіти…
Як хотілось би Мавкою стати,
З буйним до хмар полетіти.

Із поклоном зустріну Ярила,
Як робили це пращури наші. 
Як же серцю тут вольно і мило!
П’ю повітря з небесної чаші.

Я дитя твоє, Земленько-Мати!
Нас братів і сестер є мільйони….
Не дозволим тебе сплюндрувати,
Проженем ворогів легіони.

Ти не плач, не журися, рідненька,
Відвоюємо честь і свободу.
Вовіки процвітатимеш, Ненько.
О, предвічна колиска народу!

Олена РОЗВАДОВСЬКА, 
м. Теребовля. 
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Баба Єлина, мов скам’яніла, 
незворушно сиділа біля вікна 
уже кілька годин. «Як вони тут 
у цьому городі живуть весь вік? 
Що тут хорошого? Сидиш, мов у 
клітці. Як же я за земелькою ску-
чила…» Витерла краєм фартуха 
скупу сльозу. Вже майже півроку 
живе вона у дітей. Відколи діда 
поховала. Вони вік прожили рука 
до руки у всьому і завжди. Сина 
виростили. Замолоду дуже лю-
билися, й дня не могли прожи-
ти один без одного, а на старість 
ще більше прив’язалися. Піде, бу-
вало, Дмитро до сусіда по якусь 
дрібничку по господарству, а за 
ним і баба слідом. А як баба за-
тримається біля магазину, то дід 
уже біля воріт виглядає, мов рік 
її не було. Посміхнулася. Гарно 
жили. Але комусь першому все 
одно треба покидати цей світ. 
Дмитро пішов тихо, уві сні.  Во-
сени. Дощ періщив, мов із відра. 
Холодно і темно було й на душі. 
Навіть уявити не могла Єля, як 
тепер житиме одна. Син відра-
зу сказав, щоб їхала до них. По-
годилася, бо зима довга, хату на-
топити треба, воду носити дале-
ко, а вона нездужає. Та й по сусід-
ству майже нікого не залишило-
ся. Хатина їхня на вигоні від села 
далеченько. То удвох їм було тут 
добре…а  одній… де їй справити-
ся? 

Відбули дев’ять днів по Дми-
трові, забрала такі-сякі пожитки 
й поїхала до сина. Він у неї єдина 
дитина. Віталій добрий, працьо-
витий, турботливий. І невістка 
хороша, й онучатка славні. І став-
ляться до неї дуже добре. Але по-
чуває себе баба Єля зайвою, чу-
жою у цім домі. У них свій уклад, 

а вона стара вже занадто, щоб 
підлаштовуватися. Не звикла си-
діти, склавши руки. А тут їй і ро-
бити нічого – посуд машина миє, 
шмаття машина пере, їсти є всьо-
го вволю, та й не вміє уже вона 
зготувати чогось такого тепе-
рішнього, яке вони їдять. Єди-
ною втіхою стало це велике ві-
кно на кухні. Мов телевізор – ці-
лий день можна дивитися, не на-
бридне. 

Невістка уже й переживати 
почала. Чула якось, як казала си-
нові: «Що це з мамою? Може по-
говори, розпитай, чи не болить 
що. Сидить біля того вікна, мов 
нерідна. Може її до лікаря зво-
зити.» І онуки кажуть, щоб ви-
ходила на вулицю, прогуляла-
ся. Хіба з ними, а сама ні-ні. Бо-
їться вже дуже в тому ліфті за-
стрягнути, чи заблукати де, за-
губитися. Ще клопоту завдава-
ти, їм і свого вистачає. Та і куди 
вона піде? Нікого не знає, та й у 
дворі людей її віку не побачиш. 
Будинок новий, одні лиш моло-
ді живуть. Отак і сидить біля сво-
го уявного телевізора. Ще якось 
зиму пережила. А як блиснуло 
перше сонечко, як запахло в по-
вітрі молодим зеленим листям, 
то баба Єлина й зовсім скисла. Це 
б уже вона й цибульки натикала, 
редисочки й огірочків насіяла, 
перші квіточки б свої обсапала-
налюбувалася. Аж рветься душа, 
проситься додому. 

- Сину, відвези мене, мабуть, 
в Солов’ївку, – несміливо якось 
сказала за вечерею.

- Чого ви, мамо? Хіба вам тут 
не добре? Чи може образив хто? 
– розхвилювався Віталій.

- Ну що ви там робитимете? 
– невісточка защебетала. – Там 
хата уже пообвалювалася, щурі, 
мабуть порозносили усе. Сидіть 
собі в теплі й добрі, куди вам їха-
ти?

Заплакала, мов дитина.
- Хай там як, а я додому хочу. 

Хочу померти у рідній хаті.

- Ой, матусенько, 
не плачте, – пригорнув 
до себе син. – Поїдемо на вихід-
ні. Могилку батькову провідає-
мо, походите по подвір’ї, подиха-
єте, послухаєте пташок.

- Дякую, сину. І тобі дякую, Га-
линко. Дуже мені у вас добре, не 
думайте нічого. 

- Та ми розуміємо, чого там. 
Поїдете з Віталієм, бо я працюю 
цієї суботи, – по голосу невістки 
чути було, що образилася.

- От і добре, от і добре.
 До кінця тижня Єлина жила 

однією думкою, що ось-ось уже 
побачить рідне село. Серце ледь 
не вискочило й не побігло попе-
реду машини, лиш замайоріла на 
обрії Солов’ївка. 

- Як же тут зелено й  врочис-
то,  а цвіту, цвіту, ти глянь! Роз-
пустилося все, розвилося, наче 
мене стрічає, – розчулено огля-
далася навкруги. – Боже ти мій, 
ніколи не думала, що так можна 
скучити за цим усім! Аж дихати 
мені тут легше, віриш?

Син тільки мовчки кивнув, 
усміхаючись. Він добре розумів, 
як важко матері без батька, а в 
місті жити – то для неї катівня, 
бо ж усі стежки в цьому селі обхо-
дила босоніж, тут її  серце навіки.

Хата, яка стільки років слу-
жила своїм господарям, порож-
німи чорними вікнами з доко-
ром дивилася на них. Один куток 
підтік і просів, від чого вона мала 
вигляд похнюпленої. Мати, лиш 
вийшла з машини, відразу роз-
зулася й поволі пішла по зелено-
му килимі у двір. Стала на колі-
на, перехрестилася, поцілувала 
поріг, прихилилася до одвірка й 
гірко заридала.

- Нікуди я звідси більше не 
поїду… Ти мені, сину, пробач. Але 
навіть не проси – я залишуся. 

Що міг сказати  у відповідь 
після побаченого? Аж у самого на 
очах бриніли сльози. Він ніколи 
не відчував такого до цього обі-
йстя. Ще в шістнадцять поїхав з 

дому на навчання до міста, та й 
залишився там назовсім. А хата 
ця старенька, то материна бать-
ківщина, вона тут народилася й 
зросла, а потім уже й з батьком 
оселилися, весь вік тут минув. Ві-
талій все розумів, добре знав ма-
мин характер, то ж переконувати 
її було марно.

- Що ж, як вирішили – зали-
шайтеся. Тепер до роботи, мату-
сю. Бо часу у мене не так багато, 
спробуймо те, що зараз можна 
привести до ладу.

- Дякую, сину.
Як не дивно, але в хаті усе 

було на місці, чисто так, ніби 
вони лише вчора виїхали. Мама 
заходилася витрушувати все та 
обмітати павутину, а Віталій, 
підлампічивши зовні стіну, по-

ліз на дах, щоб оглянути й пола-
тати, де протікає. Згодом затія-
ли велике прання. Двір ожив ве-
селковими переливами виши-
тих рушників, килимків, фіра-
нок та тюлі. 

А на вечерю мати наварила 
вареників із сиром. Сіли в дворі 
під пахучою  старезною вишнею 
й за тихою розмовою у спогадах 
провели вечір. 

Наступного  ранку до батька 
на кладовище пішли, прибрали. 
Земельки підсипали, квітами об-
садили, що з міста привезли. 

- Ось я і вдома, Дмитрику. Ось 
я і вдома… 

Віталій залишив матір нао-
динці. Нехай наговоряться. Хви-
лювався, як покинути маму саму 
в селі, але  й радів щиро тому, як 
вона ожила й сама розквітла, як 
та вишня стара біля хати. На-
впростець подався до найближ-
чого сусідського двору, в якому 
було видно ознаки життя. Якісь 
чужі люди оселилися, купили ха-
тину, господарство розвели. Роз-
говорився з ними, та й домовив-
ся, щоб за мамою приглянули, а  в 
разі чого - телефонували. Розпро-
щався з гостинними сусідами, до-
чекався матері з цвинтаря та й  зі-
брався їхати. Мати провела до во-
ріт, поцілувала, благословила і ще 
довго стояла на пагорбі усміхнена 
й красива.

За кілька днів сусід зателе-
фонував, що матері не стало. 
Вона, як  і батько, заснула і віді-
йшла у вічність тихо уві сні. Об-
літав ніжний цвіт за вітром, за-
сумувала знову серед квітів 
хата-писаночка, як матір виноси-
ли востаннє з двору. 

Поверталися у місто після 
похорону мовчазні. Віталій, мов 
навмисно вів авто повільно-
повільно і все вдивлявся у дзер-
кало, ніби хотів там побачити 
материну білу хустину й тонень-
ку мов, стеблинка, постать на па-
горбі біля рідної хати.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬродини

На життєвих стежинах

гніздечкоСімейне

Фотоетюд Івана ПШОНЯКА.

Мамина 
  в садувишня 

Спомин про Нього стояв перед Її поро-
гом. І не як гість, і не як жебрак. І не запро-
сити до хати, і не прогнати. Він перестрі-
вав Її щовечора, аби сполохати спокій, на-
гадати про незабутнє…

…Вони будували з мрій повітряні зам-
ки. Він був мандрівним манестрелем із 
лютнею й шпагою. З ніжним поглядом і га-
рячим серцем. Вона - Його принцесою. «О, 
святе божевілля!», - вигукувала Його душа, 

коли з’являлася Її тендітна постать. І рев-
нував кохану до вітру, який розвівав Її ру-
сяве волосся, до дощу, який безсоромно об-
ціловував Її обличчя, до снів, у які міг при-
йти хтось інший…

…Минув час. Він виріс зі своїх мрій 
і зі свого кохання до Неї. У Його житті 
з’явилися інші захоплення, вподобання, 
жінки…

Вона шукала чоловіка, схожого на Ньо-

го. І не знайшла… 
…Вони зустрілися через роки. Вона 

простягнула до Нього руки. Він обійняв її.  
- Літа… літа… Змінились ми, посивіли… 

- тихо мовила.
- Це заплутались місячні нитки в твоїх 

косах, - прошепотів. 
Він поцілував Її волосся. А Їй здалося - 

торкнувся устами Її смутку…
Ольга ЧОРНА. 

Таких, як вона, 
дуже мало

Він торкнувся устами Її смутку…Етюд

Невигадана історія

Оксана сиділа біля 
вікна і вдивлялася 
у далечінь. Раптом 

її погляд зупинився на 
сусідському подвір’ї. Там, 
у пісочниці, безтурботно 
бавилося трирічне дитя. 
Його бабуся весело 
сміялася і допомагала 
завантажувати пісок на 
синього «камазика».

«Я візьму  
той рушник, 

простелю, наче долю…»

Душі багатство

Віночки - сонечка 
крислаті

Між вишиванок 
розцвітуть,

Добром і щирістю 
багаті

Дівчата в гості 
милих ждуть...
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У першій зустрічі 1/2 фіналу Ліги Європи 
УЄФА суперники по черзі вели у рахунку, але 
результативний паритет більше влаштував 

гостей.
Цей поєдинок вибився із загального правила півфіналів цьо-

горічних єврокубків, адже він виявився результативним. Глядачі 
«Арени Львів» побачили 4 голи. У першому таймі вони могли бути 
задоволені побаченим, а після перерви настало певне розчаруван-
ня, тим більше що «Шахтар» виступав у найсильнішому складі. 

Розпочалась гра з простого голу «Севільї», адже нехитрий пас на 
хід Віктору Вітоло поставив господарів у незручне становище: Іс-
маїлі не встиг повернутися, Ярослав Ракіцький не зумів підстраху-
вати, Андрій П’ятов не виручив. 

У стартовій 45-хвилині це був лише прикрий епізод, бо Євген 
Коноплянка з одноклубниками більше не завдавали ударів, навіть 
невлучних, подали лише один кутовий, та 11 разів порушили  пра-
вила проти 3-х з боку «гірників».

Донеччани не одразу, але прийшли до тями і почали штурмува-
ти чужі ворота. Паритет у рахунку встановив Марлос після ідеаль-
ного пасу Ракіцького. Другий гол на свій рахунок записав Тарас Сте-
паненко – 2:1. 

Після перерви «Шахтар» віддав ініціативу і даремно. Рахунок 
знову став нічийним після одинадцятиметрого удару у виконанні 
нападника гостей.

Уже завтра, 5 травня, на полі іспанців визначиться один з півфі-
налістів Ліги Європи УЄФА.

«Шахтар» - «Динамо» - 3:0 
Друга у сезоні переконли-

ва перемога донеччан у всеу-
країнському дербі жодним чи-
ном не вплинула на становище 
у турнірній таблиці.

Поєдинок видався напру-
женим, як і завжди, навіть не-
зважаючи на основний склад 
киян і практично резервний у 
гірників. Тактично «Шахтар» 
був сильніший за суперни-
ка, а вміння використовувати 
свої моменти майже стовідсот-
ковим. «Динамо» ж створило 
єдиний момент із завершаль-
ним ударом вже у компенсова-
ний час, але м’яч влучив у по-
перечину. 

У першій 45-хвилинці до-
неччани організували лише 
один гол, а вже після перерви  
довели результат до розгром-
ного.

У динамівців не витрима-
ли нерви. Відверта грубість 
Андрія Єрмоленка спровоку-
вала масову сутичку на полі, 
у результаті якої арбітр пока-
зав кілька червоних карток, у 
тому числі – тренеру «Шахта-
ря».

Та навіть після інциденту 
рахунок не змінився. Відста-

вання між 2-ма найкращими 
командами скоротилося, про-
те рокіровка між ними вже не-
можлива.
«Волинь» - «Олександрія» - 0:0

Невелику перевагу за мо-
ментами господарі не реалі-
зували бодай в один забитий 
м’яч, а підсумкова нічия не за-
довольнила обидві команди.

«Говерла» - «Зоря» - 0:4
Луганська команда при-

пинила низку невдалих ігор 
і фактично гарантувала собі 
четверте місце, а з ним і пряму 
путівку до групового турніру 
Ліги Європи УЄФА.
«Ворскла» - «Карпати» - 3:0

Зустріч довела, що полтав-
чани справедливо перебува-
ють у турнірній таблиці вище 
за львів’ян. Після цієї перемо-
ги «Ворскла» забронювала за 
собою 5-у сходинку.
«Металіст» - «Олімпік» - 1:0

Харків’яни знову не про-
пустили, здобувши під керів-
ництвом нового тренера пер-
шу перемогу.

«Дніпро» - «Сталь» - 2:0
Чергова перемога дніпро-

петровців виглядала набагато 
переконливіше, ніж за підсум-
ковими цифрами на табло.

Новий формат 
Чемпіонату 

у ПЛ 

Виконавчий комітет 
Федерації футболу 
України схвалив 

зміни та доповнення 
до Регламенту 
Всеукраїнських змагань 
Прем’єр-ліги (ПЛ) сезону 
2015/16 років. 

Зокрема, у Чемпіонаті ві-
зьмуть участь 12 команд. Він 
пройде у два етапи. 1-й етап 
– 2 кола, 22 тури, 132 матчі. 
За підсумками 1-го етапу фор-
муються 2 групи по 6 команд. 
Група 1 (місця з 1-го по 6-е) – 
визначають чемпіона ПЛ та 
команди-учасниці змагань 
УЄФА. Група 2 (місця з 7-го по 
12-е) – визначають команди, 
які залишають змагання ПЛ. 
Спортивні показники, здобу-
ті на першому етапі змагань, 
зберігаються.

За підсумками сезону 
2016/17 ротація команд між 
лігами відбуватиметься та-
ким чином: команди першої 
ліги ПФЛ, що за спортивними 
показниками посіли 1 та 2 міс-
ця у турнірній таблиці, напря-
му підвищуються у класі за на-
явності Атестату ФФУ на пра-
во участі в змаганнях голо-
вних команд ПЛ. Команди ПЛ, 
що за спортивними показни-
ками посіли останні 11 та 12 
місця у чемпіонаті ПЛ, напря-
му понижуються у класі та пе-
реходять до ПФЛ.

Якщо команда Учасни-
ка ПЛ виключена зі змагань і 
вона посіла у підсумковій та-
блиці місце вище передостан-
нього, тоді в ПЛ залишаєть-
ся учасник, головна коман-
да якого посіла передостаннє 
місце у турнірній таблиці.

Прикра  поразка  на  фініші

У Волочиську наша команда у рамках 2-го туру чемпіо-
нату України з футболу серед аматорів протистояла місце-
вому «Агробізнесу». Гра завершилася з рахунком 2:0 на ко-
ристь господарів.

Для тернопільської команди виїзний поєдинок на Хмельнич-
чині був першим офіційним у новому сезоні. Тому гості жваво 
почали гру, пресингуючи суперника на всіх ділянках поля. Пер-
ший небезпечний момент біля воріт господарів створив наш  
Андрій Сухецький, але воротар був спритнішим.

Натомість, волочиська команда своїм шансом скористалася 
сповна і ще у першому таймі вийшла вперед.

 У другій половині зустрічі «Нива» вдруге пропустила – на 
цей раз з пенальті. Відбулося це на 60-ій хвилині матчу.

Після цього “Агробізнес” перейшов в оборону, натомість тер-
нополяни втратили ще ряд моментів для взяття воріт суперника. 

У 3-му турі чемпіонату України з футболу серед амато-
рів (група 3) футбольний клуб “Нива” Тернопіль на стадіоні 
у Великих Гаях з рахунком 3:0 обіграв івано-франківський 
“Тепловик-Прикарпаття”.

Увійти у гру тернополянам було нелегко. Суперник з перших 
хвилин продемонстрував свою жагу до боротьби. Перший по-
справжньому гольовий момент тернополяни організували аж у 
середині першого тайму, але після удару нашого нападника м’яч 
пролетів поруч зі стійкою воріт гостей.

На 39-ій хвилині зустрічі тернополяни таки відкрили раху-
нок своїм голам в аматорській лізі – 1:0. Другий м’яч влетів у сіт-
ку воріт франківців уже під завісу першої половини зустрічі, а 
втретє вразити ворота гостей «Ниві» вдалося  на 65-ій хвилині 
поєдинку - 3:0.

 Наступний матч у чемпіонаті України підопічні Петра Бад-
ла проведуть 7 травня. На власному полі “Нива” прийме ФК «Ві-
нниця». 

Від матчу ФК 
«Тернопіль» – 
«Гірник-Спорт» 

великою мірою залежало, 
чи покине наша команда 
останнє 15 місце у 
турнірній таблиці. Тож 
муніципали вийшли на гру 
зарядженими на перемогу.

Вже у першій половині пер-
шого тайму нашим футболіс-
там вдавалося кілька разів по-
справжньому небезпечно потур-
бувати захист та голкіпера гос-
тей. Два потенційно небезпеч-
них штрафних у виконанні Ві-
талія Богданова та Романа Гав-
рилюка, потужний удар з дале-
кої відстані Юрія Соколовсько-
го, швидка контратака із завер-
шенням Гаврилюка, удар голо-
вою Миколи Вечурка… 

Однак всі ці моменти не при-
звели до взяття воріт, тернопо-
лянам зовсім трішки не вистача-
ло, щоб реалізувати свою пере-
вагу. Натомість у кінці тайму гос-
подарі віддали супернику центр 
поля та контроль над м’ячем. І, 
як виявилося, даремно – вже у 
компенсовані арбітром хвили-
ни гості забили так званий гол у 

роздягальню – 0:1.     
Другий тайм пройшов за від-

чутної переваги «Тернополя» 
- суперник лише зрідка контра-
такував, але на більше не спро-
мігся.  

Один за одним біля воріт 
«Гірника-Спорту» господарі по-
чали створювати гольові мо-
менти, однак наші гравці так і не 
змогли реалізувати їх.  Але з ча-
сом і на тернопільську вулицю 
прийшло свято. Нападник Ан-
дрій Шевчук виграв повітряну 
боротьбу в оборонця «Гірника-
Спорту», м’яч підхопив Богда-
нов і потужно пробив у ліву 
від комсомольського воротаря 
«дев’ятку». Шансів парирувати 

удар у Антона Ситникова прак-
тично не було – 1:1.

До завершення матчу зали-
шалося ще близько 25 хвилин 
– часу цілком достатньо, щоб ви-
рвати перемогу. І це завдання по-
трібно було вирішувати одразу. 
Але в одному епізоді Роман Гав-
рилюк зі штрафного поцілив у 
хрестовину, а в іншому – Шевчук 
під час «пожежі» біля воріт «гір-
ників» метрів з дев’яти пробив 
повз рамку. В останні хвилини 
господарі спробували створити 
щось на зразок фінального штур-
му, але «гірники» дуже надійно 
зіграли в обороні і здобули таку 
важливу для себе нічию, яка аж 
ніяк не влаштувала тернополян. 

Ліга Європи УЄФА

ІСПАНЦІ 
встояли

 «Шахтар» – «Севілья» – 2:2

Два матчі тернопільської «Ниви»Грали на перемогу, у підсумку – нічия
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У вас на ділянці бідний ґрунт, сад 
погано плодоносить, а плоди стали 
дрібними? Значить, настав час посі-
яти гречку на сидерати. Це одна з не-
багатьох культур, здатна добувати 
елементи живлення там, де вони не-
доступні для звичайних рослин.

Справа в тому, що гречка виділяє 
кореневими волосками кислоти, які 
роблять рухливими мінеральні ре-
човини, зв’язані ґрунтом.

Тому після гречки добре ростуть 
усі культури, а якщо ще в ґрунт при-
орати бадилля, то й родючість на ді-
лянці різко підвищиться.

Висівають гречку на землі, що 
звільнилася після цибулі, часнику, 
картоплі. На сотку необхідно витра-
тити всього 1 кг насіння. Для посіву 
використовуйте тільки велике і здо-

рове насіння. Перед посівом його ко-
рисно замочити на півгодини в роз-
чині борної кислоти або попелу.

Міжряддя у гречки роблять за-
лежно від родючості ґрунту - від 8 
до 15 см. Глибина посіву насіння - 2-3 
см. До появи сходів ґрунт боронують, 
щоб знищити пророслі бур’яни.

Після сходів гречки ще два-три 
рази рихлять міжряддя і регулярно 
поливають посіви.

Бадилля скошують і перекопу-
ють, коли почало квітувати біль-
ше 80% рослин. Як правило, резуль-
тати використання гречки на си-
дерати видно відразу після пере-
копування - листя дерев у саду стає 
темно-зеленим, плоди виростають 
більшими, а їхній смак помітно по-
ліпшується.

На тернопільському ринку багато 
садівників продають кущики 
лаванди. Розповідають, що на 

Західній Україні ця рослинка також 
приймається та квітне. Тож пропонуємо 
вам поради для її вирощування. 

Назва рослини походить від латинського 
слова lava, що означає «мити». І це вірно, адже в 
першу чергу її використовували для ароматич-
них ванн. Але останнім часом, незважаючи на 
свою непросту вдачу, вона стає усе більш попу-
лярною. 
Де посадити?

Підбираючи місце в саду, знайдіть для лаван-
ди найбільш суху і сонячну ділянку. Прижити-
ся вона зможе й у тіні, однак у цьому випадку не 
варто очікувати тривалого та рясного цвітіння. 

Особливу увагу варто приділити рівню во-
логості ґрунту, оскільки корені рослини досить 
чутливі до надлишку вологи. Не підійдуть для 
висаджування лаванди заболочені ділянки та 
території, де ґрунтові води розташовані близь-
ко.

Про посухостійкість рослини свідчить вузь-
ке, сріблисте, злегка опущене листя, яке успішно 
переносить тривалу посуху середземноморсько-
го клімату. У себе на батьківщині лаванда рос-
те в спартанських умовах, на легких грунтосу-
мішах з нейтральним рівнем кислотності. Тому 
до родючості ґрунту вона невимоглива й успіш-
но виросте навіть на бідних піщаних або глинис-
тих субстратах. Втім, якщо підготувати їй ґрунт 
із додаванням перегною, то цвітіння чагарничка 
буде більш рясним.
Живцюємо лаванду

Лаванда легко розмножується живцюван-
ням. Якщо у вас є дорослий кущ, на початку лип-
ня наріжте з нього живці довжиною 8-10 см. 
Обов’язкова умова - живець не повинен розквіт-
нути, тому що такі гілочки не дають корінців. 

Зрізані гілочки похило застроміть у землю в 
тінистому місці під плівку. Через 3-4 тижні вони 
підуть у ріст - вірна ознака того, що пустили ко-
рінці. Укорінені живці акуратно викопайте й пе-
ресадіть на обране місце. Можна розмножувати 
лаванду вкоріненням здеревілих живців восе-
ни. Такі пагони встромляють у землю у вересні-
жовтні. А навесні це вже готовий кущик, який за-
звичай починає квітувати в липні.

Прикраса саду
Лаванда - відмінна рослина для створення 

бордюру, гарна вона в складі сонячного міксбор-
дера. Ця «дружелюбна» рослина легко ужива-
ється з іншими культурами, головне, вибирати 
для неї засухостійких партнерів.

Якщо ви плануєте використовувати лаванду 
не тільки як декоративну рослину, але і як пря-
ність, посадіть її біля будинку, краще з півден-
ного боку, тоді аромат буде сильнішим. Збирати 
квітки краще в повному розпуску й сушити в до-
бре провітрюваному притінку.

Підживлення
Лаванда чутлива до підживлення. Навесні 

під дорослі кущі рекомендують вносити комп-
лексні мінеральні добрива з розрахунку 10-15 г 
на рослину. На торф’яних і кислих ділянках у яму 
завжди додають трохи вапна або деревного по-
пелу, щоб підвищити рівень кислотності. Корис-
ним є також регулярне внесення компосту на-
весні, що забезпечить повітропроникність і по-
живність ґрунту.

Морквяні таємниці
• Щоб не привабити морквяну муху 

при проріджуванні моркви, візьміть від-
ро води й розведіть у ньому 1 ст. л. чер-
воного або чорного меленого перцю 
(вистачить на 10 кв.м). Настоювати не-
потрібно, слід відразу обприскувати 
моркву настоєм перед проріджуванням.

• Якщо хочете одержати врожай гар-
ної чистої моркви (без усякої гнилі, за-
рази і т.д.) обов’язково після другого 
проріджування полийте молоді росли-
ни таким розчином: на відро води - 3 г 
марганцівки й 2-3 г борної кислоти. Від-
ра вистачить для 3-4 кв.м. Другий раз 
повторіть ту ж процедуру днів через 20. 
Зверніть увагу! Перед поливом розчи-
ном необхідно полити моркву звичай-
ною водою. 

• Щоб морква не вродилася рогатою, 
не тріскалася, проріджуйте її, залишаю-
чи між рослинами відстань 4-5 см.

Перед переселенням 
вирощеної розсади з 
теплого, затишного 

підвіконня на відкриті грядки 
слід її «загартувати».

Робити це необхідно за всіма прави-
лами, послідовно, дотримуючись стро-
ків, бо тоді рослини з найменшими 
втратами зможуть пристосуватися до 
умов відкритого ґрунту.

Листя й стебла загартованої розса-
ди захищені надійним шаром епідермі-
су й у ній іде інтенсивне накопичення 
цукрів.

Загартована розсада має невисоке 
стебло, у рослини короткі міжвузля й 
розвинена листяна пластина, а корене-
ва система має мичкувату структуру.

Приблизно за 1-2 дні до висадження 
розсади в ґрунт разом із загартуванням 
рослини ще й підживлюють підвищени-
ми дозами калійних, фосфорних і азот-

них добрив. Це робилять для того, щоб 
розсада добре прижилася на своєму но-
вому місці, та й урожай був багатшим.

Загартування потрібно проводити, 
як тільки температура повітря надво-
рі підніметься вище 10-12°С, і рослини 
будуть звикати до відкритих сонячних 
променів.

Перший раз ящики з розсадою ви-
носять на повітря на 3-4 години, другий 
- на 5-6 годин, а на третій їх можна зали-
шити  на цілий день.

Розсаду рекомендують залишати 
відкритою вдень і вночі за 3-4 дні до ви-
саджування в ґрунт, але можна й рані-
ше.

Чим довший період загартовування 
розсади, тим вона буде міцнішою і жит-
тєздатною, але мінімальний - 2-3 дні.

Починати загартовування можна, 
виносячи розсаду на засклений балкон. 
Але, якщо рослини висаджуватимуть у 

відкритий ґрунт, цього буде замало. За-
гартування необхідно буде продовжити 
на дачній ділянці, залишаючи розсаду 
вдень під відкритим небом, а на ніч за-
носити в укриття.

Перед висадженням розсади в ґрунт 
потрібно за 10-12 днів зменшити полив, 
а за 7 днів повністю його припинити. 
Напередодні ж висадження розсаду не-
обхідно рясно полити, додавши у воду 
хлористий калій (20-30 г на 10 л води).

Одночасно можна висівати, наприклад, огірки й кріп. 
Огірки висаджують у два ряди на відстані 60 см один від 
одного. Між рядами і по краях грядки - кріп в одну лінію. А 
розсаду ранньої капусти - на відстані 50 см одну від одної, а 
в міжряддях - редис в одну лінію. 

Також на одній і тій же грядці можна висівати і виса-
джувати різні овочі. Наприклад, редис, моркву, петрушку 
й цибулю. Спочатку висаджують 5 рядків цибулі на перо 
(відстань 15 х 15), а потім сіють усі інші. Першим збирають 
редис (через місяць), і цибулі стає просторіше. Згодом за-
бирають цибулю, і стане просторіше моркві та петрушці. У 
підсумку - з однієї грядки чотири врожаї.

Висівають також різні культури у різні терміни. Напри-
клад, місце для капусти середньостиглої (відстань 60х60 

см) і пізньої (70х70) залишають під час посіву ранніх ово-
чів. На місце майбутньої розсади ставлять кілочки, а на-
вколо залишають вільну площу 20х20 см. Усю іншу площу 
грядки засівають кропом (рядками через 8-10 см). Виса-
дженню капустяної розсади кріп не завадить: для неї зали-
шені “лисини”. До того ж через місяць кріп буде прибраний, 
і капусті буде просторіше.

І помідори висаджують разом з іншими культурами. 
Розмічають відстань для розсади помідорів (70х40 см). За-
мість кілочків - саджають цибулини: вони дадуть зелень і 
будуть розміткою грядки. Іншу площу засівають салатом 
(ряди через 15 см). До висадження помідорів - цибулю уже 
збирають. Після висадження помідорів розсада днів десять 
росте в оточенні салату, а потім його збирають.

Заощаджують місце й за допомогою ущільненої посад-
ки. Кукурудзу ущільнюють кабачками, гарбузами, а також 
квасолею або горохом, для яких кукурудзяне стебло послу-
жить опорою. Крім того, горох з квасолею сприяють нако-
пиченню в ґрунті азоту.

Помідори, картоплю й баклажани ущільнюють зелени-
ми культурами, цибулею, квасолею.

Якщо заздалегідь посадити редис ранній, потім салат 
або кріп і знову редис, але вже осінній, то з однієї грядки 
можна зібрати подвійний або потрійний урожай. А якщо 
посадити редис або цибулю на перо, тільки в більш ран-
ній термін, тоді в червні можна буде зібрати врожай. По-
тім, додатково піджививши землю, посіяти зимову редьку 
або розсаду огірків, але вже на звичайні для них відстані.

Щоб у саду 
квітла лаванда

Якщо грядка маленка, 
а планів багато

Для отримання дорідного 
та багатого врожаю важливо 

вчасно спланувати схеми посівів. 

Сіємо гречку у… саду

Загартовуємо розсаду
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Курка з ревенем
Потрібно: 8 курячих ніжок, 2-3 сте-

бла ревеню, 3 ст. л. оливкової олії, 1-2 ст. 
л. бальзамічного оцту, 5 ст. л. соєвого со-
усу, 3-5 зубців часнику, 100 мл води або 
бульйону, свіжий імбир, тим’ян, чорний 
перець.

Приготування: курячі ніжки помити, 
обсушити, за бажанням -зняти шкірку. 
Викласти у форму для запікання. Ревінь 
нарізати кубиками і більшу частину до-
бавити до курки. Збризнути оливковою 
олією і добавити воду або бульйон. Розі-
гріти духовку до 190 градусів і запікати 
20 хвилин. Дістати з духовки, збризнути 
бальзамічним оцтом і соєвим соусом. До-
дати  часник, тим’ян, натертий імбир, ме-
лений перець, випікати ще 20-30 хв. За 
10 хв. до готовності добавити решту ре-
веню. За потреби доповнити смак страви 
медом, оцтом  або соєвим соусом. 

Свинина з ревенем

Потрібно: 1 кг свинини (можна гру-
динку), 4-5 стебел ревеню, невеликий 
корінь імбиру, гострий перець, 5 зубчи-
ків часнику, 1-2 ст. л. меду, 4 ст. л. соєво-
го соусу. 

Приготування: всі інгредієнти, окрім 
свинини, збити блендером. М’ясо  проми-
ти, обсушити і нарізати на невеликі шма-
точки, викласти у форму, зверху виклас-
ти пасту з ревеню і спецій. Долити 250 
мл води. Накрити кришкою або фольгою. 
Запікати в розігрітій до 180 градусів ду-
ховці 1,5 год. Протягом цього часу м’ясо 
можна кілька разів перевернути. 

Солоний пиріг 
з куркою і ревенем

Потрібно: курка - 1.5 кг, 1 скл. наріза-
ного кубиками ревеню, 3 см. кореню ім-
биру, 3 зубчики часнику, 200 г вершково-
го масла, 1.5 скл. борошна, ¼ ч.л. солі,  ½ 
ч.л. цукру, 1/3 скл. газованої води.  Для 
начинки – ще 2 ч. л. червоного перцю, 1 ч. 
л. солі, 1 ст. л. борошна.

Приготування: з’єднати борошно, 
сіль і цукор, додати порізане на кубики 
вершкове масло та воду. Можна приготу-
вати тісто у кухонному комбайні. Заміси-
ти, загорнути у плівку і покласти в холо-
дильник. 

Для приготування начинки відділи-
ти м’ясо від кісток і шкірки. Нарізати ку-
биками завбільшки 1.5 см. Почистити ре-
вінь і нарізати кубиками завдовжки 1 см. 
Все перемішати. Напередодні запекти ім-
бир у духовці при температурі 180С. По-
тім потерти його на тертці і додати до 
ревеню і курки. Туди ж подрібнити час-

ник, додати 2 ч. л. червоного перцю і 1 ч. 
л. солі, 1 ст. л. борошна. 

Тісто розділити на дві частини у спів-
відношенні 1:2. Розкачати більшу. Висте-
лити нею форму. Викласти начинку. Дру-
гу частину розкачати і накрити нею пи-
ріг. Посередині вирізати тевеличку дірку. 
Випікати у духовці 1 год. Смакує як гаря-
чим, так і холодним. 

Панакота з ревенем
 і кардамоном

Потрібно: 300 мл вершків 30%, 300 
мл молока, 14 г желатину, 70 г цукру, 1 
ч.л. цілих коробочок кардамону.

Для соусу: 300 г ревеню, сік та цедра 
апельсина, 50 г цукру, 2 ст.л. апельсино-
вого лікеру.

Приготування: желатин помістити 
в невеликий посуд. Додати 2 ст.л. води. 
Відставити в сторону. Кардамон розча-
вити. Молоко, вершки, цукор і кардамон 
помістити в сотейник і довести до ки-
піння, час від часу помішуючи, щоб роз-
чинився цукор. Зняти з вогню і відста-
вити на 4-5 хвилин. Коли молочна маса 
трохи охолоне, влити желатин, помішу-
ючи до повного його розчинення. Проці-
дити через дрібне сито. Панакоту розли-
ти у сервірувальні скляночки, поставити 
в холодильник для застигання на 2-3 го-
дини. Ревінь почистити, обережно зніма-
ючи ножем верхні волокна і відрізаючи 
край стебла. Порізати на невеликі шма-
точки. Ревінь, цукор, сік і цедру помісти-
ти в невеликий сотейник і томити на се-
редньому вогні до м’якості ревеню, при-
близно 15 хвилин. Зняти з вогню, повніс-
тю остудити і додати лікер. Перемішати і 
розкласти у склянки   із застиглим желе. 
Якщо збираєтеся подавати панакоту на 
наступний день, то соус краще розклада-
ти тоді ж.

Латвійський пиріг
Потрібно: тісто - дріжджі свіжі - 30 г, 

молоко тепле - 1 скл, цукор - 100 г, жов-
ток - 2 шт., ванільний цукор - 1 пач., мар-
гарин - 100 г, 0,5 ч.л. солі, мука - 500 г і 
більше.

Начинка: ревінь - 500 г, яйце - 1 шт. 
сметана – 100 г, цукор – 100 г, цукор ва-
нільний - 1 п., печиво - 5 шт. (солодке “До 
кави” )

Приготування: дріжджі розвести в 
теплому молоці, додати всі інгрідієнти. 
Замісити тісто і поставити на 40 хв. в те-
пле місце, щоб підійшло. Ревінь помити, 
почистити. Порізати кубиками 1 см, за-
сипати цукром і залишити на 30 хв. Тіс-
то розкачати товщиною в 1 см, зробити 
бортики. Посипати крихтами печива, ви-

класти ревінь без соку. Сік змішати з яй-
цем, сметаною і ванільним цукром. Зали-
ти ревінь і зверху посипати крихтами пе-
чива. Покласти в розігріту до 170С духо-
вку на 35 хв.

Пиріг із ревенем

Потрібно: 3 скл. борошна, 250 г мар-
гарину, дрібка солі, 2 ч. ложки розпушу-
вача, 2 яйця, 1 білок (жовток – для зма-
щування), 2/3 скл. цукру. 

Приготування: Борошно перетерти 
з маргарином, додати решту складників 
(яйця з цукром розмішати, не збивати в 
піну). Домісити руками, покласти на 30 
хв. у холодильник. 

Тісто розділити на дві частини. Пер-
шу розкачати за розмірами форми для 
випікання, викласти начинку, посипати 
цукром, накрити другою частиною тіс-
та, змастити верх жовтком, посипати цу-
кром. 

Для начинки помити стебла ревеню, 
порізати їх кубиками. 

Шарлотка
Потрібно: 3 яйця збити з 1 скл. цукру, 

додати 0,5 скл. сметани, 0,5 ч. ложки пит-
ної соди (погашеної лимонною кислотою 
з 1 ч. ложкою сметани), 1,5-2 скл. борош-
на. 

 Приготування: тісто має бути як до-
машня густа сметана. У форму, змащену 
маргарином та присипану борошном, ви-
лити 1/3 тіста, викласти шар ревеню, по-
різаного невеликими кубиками, зверху 
– решту тіста. 

Якщо є родзинки, горішки, то можна 
посипати зверху. Поставити у розігріту 
духовку на 30-40 хв. – до появи рум’яної 
скоринки. 

Морозиво з ревеню
Потрібно: 250 г ревеню, 250 г цукру, 

ванільний цукор – 1 п., 4 яєчних жовтки, 
250 мл вершків. 

Приготування: ревінь помити, по-
чистити і нарізати кубиками. Викласти 
в каструльку, додати 150 г цукру і зали-
шити на годину, щоб вийшов сік. Після 
цього закип’ятити, додати ванілін і ва-
рити ще 5-6 хв. на маленькому вогні. Мік-
сером зробити з ревеню пюре і остуди-
ти.  Жовтки збити із 100 г цукру, додати 
в пюре. Вершки збити і додати в суміш, 
перемішати і поставити в морозилку на 
10 годин. 

Квас із ревеню

Потрібно: на 5 л води - 1 кг ревеню, 
400 г цукру, 10 г дріжджів. 

Приготування: стебла ревеню про-
мити, порізати шматочками 2–3 см, по-
класти в киплячу воду і проварити 5 хв. 
Процідити, остудити, заправити цукром і 
дріжджами, поставити в тепле місце. Че-
рез 8–10 годин квас готовий до вживан-
ня. 

Варення з ревеню
і яблук

Потрібно: 2 кг ревеню, 4 зелених 
яблука сорту Симиренка, 2 лимони, 1 
апельсин, 5 гілочок м’яти, 2 кг цукру. 

Потрібно: стебла ревеню очисти-
ти і нарізати кубиками. Яблука почис-
тити, видалити серцевину і нарізати ку-
биками. З лимона і апельсина зняти тон-
кий шар цедри і видавити сік. Дві гілоч-
ки м’яти дрібно нарізати. На дно кастру-
лі налити трішки води, висипати цукор, 
полити його соком цитрусових, зміша-
ним із склянкою води. Сироп варити на 
середньому вогні, знімаючи піну, 10 хв. 

Покласти в сироп ревінь і яблука. До-
дати м’яту і цедру. На найбільшому вог-
ні довести до кипіння. Потім зменшити 
його до мінімального і варити 3 хв, зні-
маючи піну. Виключити вогонь і остуди-
ти. Потім знову довести до кипіння, ва-
рити три хвилини і охолодити. І так - три 
рази. Готове гаряче варення розлити в 
банки і закрутити. 

Ревінь або румбамбар  – рослина невибаглива. На жаль, україн-
ські господині  нечасто використовують її для приготування різ-
номанітних страв.
Хоча ревінь є справжньою скарбницею вітамінів. Молоді стебла 
ревеню містять білок, пектини, клітковину, органічні кислоти, ві-
таміни С, Е, групи В, каротин, калій, натрій, фосфор і залізо. 
У нашій країні до ревінь вважають фруктом і використовують в 
основному для приготування компотів, киселів і пирогів. У Євро-
пі і  Сполучених Штатах, крім пирогів і десертів, готують з ревеню 
найрізноманітніші страви: салати, гарніри до м’яса та риби, заго-
товляють у вигляді пряних соусів - чатні і реліша.
Сезон ревеню триває з травня до липня. Купуючи його, вибирай-
те міцні, пружні, ламкі стебла не більше 2.5 см в діаметрі. Перед 
використанням ревінь потрібно промити і зрізати знизу 2-3 см. 
Якщо при цьому потягнуться волокна, обов’язково видаліть їх 
ножем.  У стравах ревінь відмінно поєднується з яблуками, полу-
ницею, персиками, грушами, ягодами, імбиром.
Пропонуємо вам цікаву добірку оригінальних і традиційних ре-
цептів страв з ревенем. 

ВІТАМІНАМИ БАГАТИЙ -
ревінь варто готувати
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Дозвілля

Відповіді

Повернувшись з Іспанії, українець 
розповідає друзям:

- Під час традиційного забігу биків 
трапився казус. Троє москалів з вигука-
ми: «За ВДВ» розвернули череду назад.

  
Командир представляє бійцям но-

вий танк:
- Ця машина - велике досягнення 

науки, оснащена новітньою зброєю і су-
перпотужним комп’ютером.

Голос зі строю:
- А яка швидкість у комп’ютера?
- Для особливо тупих пояснюю: 

комп’ютер рухається зі швидкістю тан-
ка. 

  
- Лікарю, у моєї дружини пропав го-

лос. Що робити?
- Спробуйте повернутися додому о 

третій годині ночі. 
  

Психолог запитує у пацієнта:
- Отже, з чого почалася ваша депре-

сія?
- Моя колишня дружина познайоми-

лася з теперішньою. Спершу вони тро-

хи посварились, а потім помирились і 
побили мою майбутню дружину.

  
До МЗС РФ надійшли листи з дипло-

матичних відомств Єгипту й Туреччи-
ни. Влада цих країн вимагає, щоб росій-
ські туристи фотографувалися на за-
кордонний паспорт п’яними. Бо «тве-
резі» фото не схожі на власників доку-
ментів.   

  
- Нервове захворювання вашої дру-

жини не становить небезпеки. З таким 
неврозом люди живуть довго.

- Лікарю, а я скільки протягну?
  

У телевізорі розповідають про 
шлюб Алли Пугачової та Максима Гал-
кіна. Мама каже маленькому синові: 

- Якщо й далі робитимеш збитки, 
також будеш жити з цією бабусею, коли 
виростеш.

  
Познайомився на вечірці молодий 

американець з блондинкою. Запитує у 
неї:

- Який у вас телефон?
- Мобільний
- Це зрозуміло. А номер?
- Федеральний.
- Та цифри які?!
- Арабські!

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, сьогодніш-
нє 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). 

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287

Тернопільський окружний адміністративний суд 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади дер-
жавного службовця - головного спеціаліста (фінансовий 
відділ) Тернопільського окружного адміністративного 
суду(постійно).

Особи, які виявили бажання взяти участь в конкур-
сі на заміщення вакантних посад державних службов-
ців, зобов’язані протягом 30 календарних днів з дня ого-
лошення про проведення конкурсу подати до Тернопіль-
ського окружного адміністративного суду (м. Тернопіль, 
вул.Кн. Острозького, 20) документи, передбачені законо-
давством.

Додаткова інформація стосовно переліку докумен-
тів, вимог до стажу роботи, освітньо-кваліфікаційного рів-
ня, основних функціональних обов’язків, розміру та умов 
оплати праці надається головним спеціалістом з кадрової 
роботи суду за номером телефону: (0352) 22-01-36.
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Магнітні бурі 
у травні 

Протягом усього місяця очікують-
ся незначні за силою, але численні збу-
рення магнітосфери Землі. Магнітні ко-
ливання можливі 
 11, 16, 17, 19, 21, 29 травня. 

Серйозні магнітні бурі очікують
4, 9, 10, 14, 20 травня. 

У ці дні особливо уважними до сво-
го здоров’я мають бути люди з серцево-
судинними захворюваннями, схильні 
до підвищеного артеріального тиску. 
Варто уникати перенавантажень, сва-
рок. Слід якомога більше відпочивати 
й отримувати позитивні враження.

ГОРОСКОП
з 4 до 10 травня
Овен  

Ви опинитеся на 
роздорiжжi. Настав час ви-
значити тактику своєї 
поведiнки. Пощастить тим, 
хто зможе поєднувати одно-
часно декiлька завдань.
Телець 

У вас з’явиться бажання 
змiнити все навколо. Дiйте 
за обставинами, а не всупе-
реч ним. Вихiднi - чудовий 
час для культурних заходiв.
Близнюки 

У вас з’явився шанс за-
йнятися тим, про що дав-
но мрiяли. Якщо дiятимете 
згiдно з планом, зможете 
впоратися зi складними за-
вданнями.
Рак 

Не лiнуйтеся брати 
на себе додаткову робо-
ту. Оптимiстичний настрiй 
допоможе вирiшити 
найзаплутанiшi питання.
Лев 

Фортуна прихильна до 
вас. Це стосується усiх сфер 
життя, особливо сердечних 
справ. Наприкiнцi тижня 
вдасться пiдписати вигiдний 
контракт.
Діва 

Не намагайтеся втекти 
вiд проблем, аби вони не ви-

никали, уже з ускладнення-
ми. Родичi потребують вашої 
допомоги.
Терези 

Бiльше спiлкуйтеся, нала-
годжуйте зв’язки, контакти. 
Сприятливий час для навчан-
ня та службових вiдряджень. 
Вихiднi будуть цiкавими.
Скорпіон 

Розслабтеся i насоло-
джуйтеся життям. Зараз не 
час для активних дiй. Друзi 
нагадають вам про борги.
Стрілець 

Займайтеся особистими 
справами i планами, менше 
берiть участь у життi оточу-
ючих. Не поспiшайте почи-
нати щось нове, не порадив-
шись iз партнерами.
Козеріг 

Не надавайте значення 
плiткам - це просто заздрiсть. 
Якщо докласти максимум зу-
силь, то вдасться досягти 
майже всiх цiлей.
Водолій 

Неможливе стане можли-
вим. Упевнено рухайтеся впе-
ред, опираючись на тверезий 
розум. Наприкiнцi тижня че-
кайте приємних новин.
Риби 

Не берiть на себе бiльше, 
нiж можете зробити. Це, 
швидше, заважатиме кар’єрi, 
нiж допомагатиме. Направте 
сили на вирiшення побуто-
вих питань.

Вітаємо!
Чудову, добру людину, люблячу дружину, маму і бабусю, листоношу зі Зборова 

Ганну Олексіївну Петрик з Днем народження!

Вітаємо!
Чудову жінку, гарну маму, бабусю і 

дружину
Любу Ярославівну Прокопів

із с. Присівці Зборівського району
із 50-річчям!

Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Хай жар-птиця у хаті витає,
Ангел Божий з Тобою завжди,
Хай добро і любов не минають, 
Й будуть неба прихильні світи.
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай спокій панує у домі,
Щасливих сто років зозуля кує,
А Матір Пречиста здоров’я і силу дає!

З повагою – подруги 
Ніна Лис і Ольга Кучер.  

Вітаємо!
Хорошу, порядну людину, 

листоношу зі Зборова
Володимира Васильовича 

Сеньківа,
із 50-річчям!

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття!
Хай легко працюється, гарно живеться, 
Все множиться, вміється і удається!
Хай небо сміється барвінковим квітом,
А нива життєва врожаїться житом. 
Хай води джерельні всі дні обмивають,
І радість, й достаток нехай не минають!
Хай завжди збуваються мрії,
Не марними будуть надії.
Хай сили небесні Вас бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть!

З повагою - колеги по роботі.

Мистецький захід, який уже став 
традиційним для міста, збере відомих 
письменників, музикантів і художників. 

У програмі фестивалю - літературні читання, презен-
тації книг, дискусії та обговорення важливих для розви-
тку українського мистецтва тем, ніч кіно, виставки. Три-
ватиме він 6-8 травня. 

Загалом заплановано більше 50 подій, які відбувати-
муться в Тернопільському драмтеатрі, книгарні «Є», Укра-
їнському домі «Перемога», мистецьких закладах «Бункер-
муз» та «Коза», євростудії Тернопільського національного 
економічного університету, кав’ярні-ресторації «Scorini».

Літературну сцену представлятимуть Сергій Жадан, 
Юрко Іздрик, Дмитро Лазуткін, Олександр Ірванець, Іван 
Малкович та багато інших. Серед гостей фестивалю біло-
руські та польські літератори.

На музичній сцені виступлять Єгор Грушин, Христи-
на Халімонова, Женя Галич, «Шафа Шамана», «Epolets», 
«Drunk & Drowned», «ПНД — пісні наших днів», «Vivienne 
Mort», «Жадан та собаки», «Drum Тиатр», «Kozak System», 
«Los Colorados».

Організатори фестивалю обіцяють, що вартість кни-
жок, які презентуватимуть автори, буде нижчою, ніж у 
книгарнях. Книголюби зможуть придбати літературні но-
винки, яких ще немає у продажу. Замовити квитки можна 
на сайті http://festivalji.com.ua/tickets/

У Тернополі відбудеться фестиваль «Ї»

Вітаємо!
Чудову дружину, лагідну матусю і найкращу 

у світі бабусю, дуже гарну людину
Ольгу Федорівну Фероян 

 з 50-річним ювілеєм, який вона 
святкуватиме 7 травня!  
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ти прийми від нас.
Життя хай квітне лиш яскравим цвітом,
Дарує мир, сердечність і тепло,
Щоб кожен день було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!
Хай ангели Божі Тебе бережуть,
Здоров’я і спокій на крилах несуть!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує  щасливі і многі літа!

З любов’ю і найкращими побажаннями - чоловік 
Василь, сини Степан та Олег,  невістка Альона,

 внучка Оля та вся родина і друзі. 

Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Сонця, мирного неба, добра,
І щастя, й радості – щоднини!
Хай спокій панує у Вашому домі,
І казка ласкава живе,

Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!
 Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи Вас не старять 
І не приносять в дім біди!

З повагою - колеги по роботі.

На Тернопіллі гостюють 
діти з Донеччини

Більше 100 дітей з Ясинуватського та Першотрав-
невого районів Донецької області святкують Велик-
день на Тернопільщині. Проживають вони у сім’ях Бор-
щівського, Заліщицького, Зборівського, Козівського, 
Монастириського, Теребовлянського районів та міста 
Чортків.

Діти взяли участь у школі писанкарства у кожному 
з районних центрів, побували на екскурсіях, освячува-
ли Пасху із сім’ями.

2 травня гості завітали у ТРЦ «Подоляни», де грали 
у боулінг, катались на ковзанах. Також тут вони зустрі-
лися з головою облдержадміністрації Степаном Бар-
ною.

Очільник краю вручив дітям подарунки. На знак 
вдячності вони також подарували сувенір Степану 
Барні. Опісля діти прогулювалися Тернополем і взяли 
участь у Великодніх гаївках.




