
11 травня - хмарно, 
дощ, гроза, вночі 10-15,  
вдень 15-19 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.35, 
захід - 20.52. 

12 травня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, вночі 11-13, вдень 
16-19 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.34, захід 
- 20.53. 

13 травня - хмар-
но з проясненням, 
дощ, вночі 13-16, вдень 

14-16 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.32, захід 
- 20.54. 

14 травня - хмар-
но з проясненням, мож-
ливий дощ, вночі 12-15, 
вдень 14-16 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.31, 
захід - 20.56.

15 травня - хмарно, 
без опадів, вночі 11-12, 
вдень 11-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.30, 
захід - 20.57. 

16 травня - хмар-
но з проясненням, дощ, 
вночі 9-10, вдень 11-15 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.28, захід - 20.59. 

17 травня - хмар-
но з проясненням, мож-
ливий дощ, вночі 9-11, 
вдень 11-15 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.27, 
захід - 21.00.
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Минулого тижня 
віце-прем’єр 
Павло Розенко 

запропонував селянам 
«подумати над 
повним припиненням 
використання газу». По-
перше, це перспективно, 
вважає чиновник. По-
друге, попереджає він, 
газ дешевшати не буде…

Ну, про те, що в Україні ніщо 
давно не дешевшає, народ знав 
і до одкровення Розенка. І, не 
чекаючи його порад, уже бага-
то від чого мусив відмовитися. 
Ще в епоху Януковича-Азарова. 
Останній, до слова, теж про-
понував українцям «не нити, 
а брати лопати – і садити кар-
топлю та капусту». Начебто до 
кривоязикого Миколи Янови-
ча українці цього не робили… 
Але жити все одно було тяжко, 
бо, окрім картоплі й капусти, 
потрібно було іще багато чого, 
включно з житлом і ліками. Та 
грошей критично не вистачало, 
тож доводилося українським 
родинам відмовлятися від од-
ного, другого, третього…

Врешті-решт терпець на-

родові увірвався – і він відмо-
вився від злодійської компанії 
Януковича-Азарова.

При цьому всі ми сподівали-
ся, що ось воно, краще життя, 
вже зовсім близько!

На жаль, не так сталося, як 
сподівалися.

Уряд «камікадзе» Яценюка 
втричі обвалив гривню і майже 
на стільки зросли за два роки 
тарифи на газ, електрику, те-
пло, ціни на хліб, гречку, ово-
чі й фрукти. Не кажучи вже про 
одяг, взуття і т.д.

Новий уряд почав з того са-
мого. Себто, із нового здорож-
чання. Передусім газу, назвав-
ши це «боротьбою з корупцій-
ними схемами». І вимушено зі-
знавшись, що підвищення та-
рифів вимагає МВФ…

Субсидії, якими нова урядо-
ва компанія (командою її на-
звати язик не повертається) 
втішає до неможливості збідні-
лий  народ, щось його не тішать 
більше… А тут ще віце-прем’єр 
Розенко вискочив зі своєю іде-
єю, як Пилип з конопель. Отією, 
про відмову селян від газу. 

Цікаво, а коли цей чиновник 
Павло бачив сучасне українське 

село? Чи розмовляв із селяна-
ми? І чи має поняття, які вели-
чезні гроші заплатили вони в 
різні роки, особливо за остан-
ні десятиліття, аби зажити по-
людськи? Тобто, без сажі, диму, 
пошуку дров і вугілля? Скільки 
коштувало спрацьованим селя-
нам заплатити за те, аби підвес-
ти газ до своїх домівок і в самих 
оселях?

Коли ж на обрії з’явився 
Яценюк зі своїми «реформа-
ми», то в селах усі, хто міг, одне 
за одним почали переходити на 
твердопаливні котли. А хто не 
міг – згадав про звичайні печі. 
Але що робити немічним лю-
дям? Стареньким? Багатодіт-
ним родинам?

Яке паливо замість газу 
може запропонувати Розенко? 
Дрова? А він знає, скільки вони 
коштують нині? І де їх брати? 
Чи думає, що дрова – одразу ви-
сушені, порізані та нарубані – 
самі падають з неба? Взамін на 
мізерні пенсії і зарплати…

А з вугіллям хіба легше? Де 
його нині взяти – хіба на Донбасі? 
Чи бойовики його самі по україн-
ських селах возитимуть? А що за 
це захочуть – усю Україну? 

На жаль, про те, чим заміни-
ти дорогий газ, віце-прем’єр і 
слова не промовив. 

Тому…
Дорогий наш віце-прем’єре! 

Я, моя родина, котра живе в 
Тернополі, мої батьки з села Ко-
нюхи та ще три тисячі моїх од-
носельців вважають: відмови-
тися краще від отаких чинов-
ників, як ви, пане Розенко! Та-
ких, що тільки й уміють давати 
нерозумні поради з розумним 
виразом на обличчях. 

А щодо енергозберігаючих 
технологій, то ми й без вас про 
них знаємо. Наїздилися світа-
ми по заробітках, надивилися. 
Так от, там і технології справ-
жні, і зарплати з пенсіями, і 
ставлення до людей людське. 
І все тому, що влада там – теж 
справжня. 

Та що я буду вам на відда-
лі про все це розказувати? Ми, 
галичани, люди гостинні. Тож 
запрошую вас у гості. Багаття 
розпалимо, барабольки напече-
мо… Ви моїм землякам в очі по-
глянете, а вони вам. Село наше 
гарне, ліс довкола. Дрова, прав-
да, дороженні…

До речі, як видно з вашої 
декларації, пане віце-прем’єр, 
житла у Києві ви не маєте. То 
ми вам затишну землянку (по-
галицькому – криївку) вико-
паємо в котромусь із пагор-
бів, що довкола села – це ж уже 
передгір’я Карпат. І п’єц та ко-
мин сусіди вам вимурують, і 
хмизу з лісу поможуть прине-
сти – щоб було чим домівку обі-
грівати. Живіть, насолоджуйте-
ся чистим сільським повітрям, 
краєвидами чудовими. Адже за 
вікнами – двадцять перше сто-
ліття! Хоча… Які в землянці ві-
кна? Щось ощадливіше треба 
буде придумати. Отоді ви по-
справжньому зрозумієте, яке 
без газу життя в селян україн-
ських. Так що чекаємо, приїж-
джайте!

Марія ДОРОШ, 
тернополянка, 

уродженка с. Конюхи 
Козівського району. 
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«Більше двох десятків дітей цієї неді-
лі зіграли в боулінг, переглянули фільм у 
3D-форматі, посмакували гостинцями від 
ТРЦ «Подоляни», – ділиться враженнями ке-
рівник Заліщицької організації «БПП «Солі-
дарність» Роман Шипітка.

Таку акцію малечі з Борщівщини, Чорт-
ківщини та Заліщицького району  органі-
зував народний депутат від БПП Олег Бар-
на. Нагадаємо, раніше народний обранець 
сприяв відправці дітей в табір «Артек» у Бу-
ковелі та неодноразово організовував до-
звілля дітям воїнів. Народний депутат і на-
далі дбатиме про підростаюче покоління із 
сімей учасників АТО,- запевняє Роман Ши-
пітка. 

Депутат  від  БПП 
організував  свято 

для  дітей  учасників  АТО
Подарувати радість дітям 
на знак вдячності за муж-
ність їхніх батьків вирі-
шили у Тернопільській те-
риторіальній організації 
партії «Блок Петра Поро-
шенка  «Солідарність». До 
Дня Матері синам і донь-
кам учасників АТО з пів-
денних районів Терно-
пільщини організували 
день розваг. 

Просимо до криївки, 
пане віце-прем’єр

Повторна 
ПДВ-реєстрація:
ЧИ МОЖНА ВІДКОРИГУВАТИ 

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ, СКЛАДЕ-
НІ ДО АНУЛЮВАННЯ?

При анулюванні реєстрації 
платника ПДВ, така особа втра-
чає право на складання й реєстра-
цію в ЄРПН податкових накладних 
чи розрахунків коригування після 
дати анулювання. Про це зазначив 
начальник управляння податків і 
зборів з юридичних осіб Віктор Са-
ванець.

Він також зазначив, що у разі 
повторної реєстрації, такий плат-
ник ПДВ не має права на складан-
ня і реєстрацію в ЄРПН розрахун-
ку коригування до податкових на-
кладних, складених в період до 
анулювання попередньої реєстра-
ції платником ПДВ.

Детальніше проконсультува-
тись із даного питання можна у 
Центрі обслуговування платників 
за адресою: вул. Білецька, 1 та за 
телефоном: 43-46-10.

Суми єдиного 
податку  

не змінилися 
З 1 травня поточного року роз-

мір мінімальної заробітної плати  
складає 1450 грн. Однак, для плат-
ників єдиного податку першої-
другої груп, для яких ставки вста-
новлені у відсотках до розміру «мі-
німалки», змін у сумах єдиного по-
датку не відбудеться, оскільки По-
датковим кодексом такі ставки 
«прив’язані» до розміру мінімаль-
ної зарплати, встановленої  зако-
ном на 1 січня податкового року.

Таким чином, “спрощенці” пер-
шої групи продовжуватимуть спла-
чувати до кінця поточного року 137 
грн. 80 коп. щомісячно, а ті, котрі об-
рали другу групу – 275 грн. 60 коп.

А от єдиний внесок слід спла-
чувати, виходячи з нового розмі-
ру зарплати  за ставкою 22%, тоб-
то 319 грн. 00 коп.

Консультації вказаних пи-
тань платники можуть отримати 
у Центрі обслуговування платни-
ків  Тернопільської ОДПІ, телефон: 
43-46-10.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ
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Життя без світла
Села Космирин та Стінка розташова-

ні поряд, дуже схожі між собою і пробле-
ми мають спільні. Об’єднує їх надзвичай-
но велика кількість релігійних спільнот. 
А ще тут мешкають найбільші в Україні 
общини амішів – це консервативна хрис-
тиянська спільнота, яка суворо дотриму-
ється Святого Письма. Вони прихильни-
ки традиційного способу життя і, зазви-
чай, відмовляються від благ цивілізації. 
Більшість амішів на Бучаччині живуть 
без світла, роблять усе власними рука-
ми та народжують багато дітей. Здебіль-
шого саме завдяки їм села збільшуються 
у геометричній прогресії і розростають-
ся. Впізнати амішів можна за головни-
ми уборами – кашкетами і хустками, які 
чоловіки і жінки носять ще змалку. А ще, 
зазвичай, вони обгороджують свої оселі 
дерев’яними парканами. Місцеві розпо-
відають, що сьогодні аміші поділяють-
ся на “світлих” і “темних”. Одні користу-
ються світлом, інші – ні. А от до школи хо-
дять всі, хоч у світовій практиці цих об-
щин більш поширене навчання вдома. 
Тож освітні проблеми болять тут усім. Та 
про їх вирішення  люди у цих селах мо-
жуть лише помріяти.

“Наші діти заслугову-
ють на кращу школу”

Школа у Космирині – це дві невеликі 
сторічні хатини. Тому діти тут навчають-
ся в дві зміни. Спершу старшокласники, 
адже у них більше уроків і частина доїз-

дить із сусідного села, а з обіду - молодші 
школярі. Уроки тут проводять не лише у 
класі, а й у їдальні та бібліотеці. Адже ко-
жен квадратний метр приміщення – на 
вагу золота. Спортзалу і актового залу 
немає взагалі.

Село розтягнене на кілька кіломе-
трів, однак неосвітлене. Тому учні носять 
з собою до школи не лише книжки і зо-
шити, а й ліхтарики, щоб увечері потра-
пити додому. Минулого року навіть тра-
пилося таке, що шестирічний хлопчик  у 
темряві заблукав – звернув в інший бік. 
На щастя, зустрів односельця і той при-
вів його додому. 

Директор школи Володимир Криву-
лич розповідає: проблема існує вже не 
перший рік і потребує негайного вирі-
шення. У школі навчаються майже трис-
та учнів з Космирина та села Набереж-
не. Щороку їх кількість зростає.  Відділ 
освіти замовив проект на реконструкцію 
школи з розширенням приміщення до 
350 учнів. Планують добудувати ще два 
корпуси.

Щоправда, виникає питання – навіщо 
збільшувати школу лише до 350 учнів. 
Адже у селах з такою народжуваністю за 
кілька років і це приміщення буде зама-
лим. На Тернопіллі не так багато сіл з ве-
ликою кількістю дітей і школи, зазвичай, 
пустують. Чому ж у Космирині не дати ді-
тям шанс на якісну освіту? 

- Наші діти заслуговують на кращу 
школу, - каже Надія Несповита. –  Чому 
вони повинні навчатися в їдальні і по-
вертатися додому вночі? Сьогодні ситуа-

ція критична. Ми сподіваємося, влада нас 
почує. Адже ще трішки, і уроки зможемо 
проводити хіба що на вулиці. 

Шкільний автобус в АТО, 
діти до школи – пішки

У селі Стінка мешкає близько 3 ти-
сяч осіб. Його протяжність майже 25 кі-
лометрів. У місцевій школі навчаєть-
ся більше 600 дітей – зі Стінки і навко-
лишніх сіл. Вже більше року понад 200 
учнів змушені долати до 10 кілометрів 
пішки щодня до своєї альма-матер та 
звідти. Шкільний автобус ще рік тому 
забрали на потреби АТО, нового ж тран-
спорту досі не виділили. Як розповіда-
ють батьки учнів, щоб вчасно прийти 
на уроки, діти виходять з дому о сьомій 
тридцять ранку, несуть на собі багато-
кілограмові ранці із підручниками. Чи-
новники запевняють: кошти на автобус 
вже виділили. Однак досі транспорт не 
придбали. 

Сільський голова Володимир Дар-
мограй зізнається – це одна з найболю-
чіших проблем села. Адже населений 
пункт розвиваєтся і розростається. У 
Стінці більше 200 багатодітних сімей. А 
оскільки село має значну протяжність, 
відсутність транспорту особливо відчут-
на. 

Мріють у селі і про новенький дитса-
док, адже сьогодні дошкільнята займають-
ся у пристосованих приміщеннях школи. А 
от для найменших немає закладу. 

- У багатох селах школи закривають-
ся, а  нам навпаки потрібно добудовува-
ти і розширюватися, адже кількість ді-
ток з кожним роком зростає, - розпові-
дає директор Стінківської ЗОШ Валенти-

на Штепула. – Сьогодні наші дошкільня-
та навчаються у тісних кімнатах – по 23 
учні на 16 квадратних метрах. Це не від-
повідає санітарно-гігієнічним нормам. А 
цьогоріч до нас прийде на навчання аж 
80 дошкільнят, тому проблему потрібно 
вирішувати оперативно. 

Розроблено два проекти будівництва 
дитячого садка. Кажуть, частину коштів 
на це вже виділили. У Стінці сподівають-
ся, що роботи цього року таки розпо-
чнуть, бо інакше не знають, де розмісти-
ти малечу. 

Мріє про дитячий садок у селі Надія 
Стефанюк, яка виховує п’ятеро діток. Зі-
знається, материнство – це найбільше 
щастя. Життя без своїх синів і доньок 
вона не уявляє. 

У Стінці особливе свято на День Ма-
тері. Адже тут матусі - найщасливіші, бо 
отримують багато вітань від своїх діток. 
Люди зізнаються: жити не просто, але ве-
лика сім’я – це не лише значні затрати, а 
й величезне щастя. 

У Стінці та Космирині, як і в Украї-
ні, люди вже давно звикли покладати-
ся лише на власні сили. Однак вірять, 
що чиновники, які так голосно заявля-
ють про намагання покращити демогра-
фічну ситуацію, спроможуться хоча б по-
дбати про те, щоб діти мали де навчати-
ся і чим доїхати до школи. Бо ще трішки, 
то не лише аміші, а  й усі жителі села бу-
дуть змушені відмовитися від благ ци-
вілізації, ходити десять кілометрів піш-
ки до школи і звідти та навчати дітей на 
вулиці або ж удома. 

Юля ТОМЧИШИН.
Фото автора.
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уроки  у  їдальні  та 10-кілометрова  
прогулянка  до  школи

На Тернопіллі 
влада не готова 

до демографічного вибуху 
у Стінці та Космирині

ОСВІТНІ  РЕАЛІЇ  ПО-БУЧАЦЬКИ: 

У той час, коли в Укра-
їні вже багато років по-
спіль смертність переви-
щує народжуваність, а рі-
вень життя та достатку 
не дає можливості багатьом родинам народжувати більше 1-2 дітей, на 
Тернопіллі є села, де у сім’ях виховують по 18 нащадків. У селах Стінка та Кос-
мирин Бучацького району мешкає більше півтисячі багатодітних родин. Од-
нак і до такого бебі-буму наша держава виявилася не готовою. У Космирині 
учні не вміщаються у невеличкій школі, тому навчаются в дві зміни. У Стін-
ці немає дитсадка, а у приміщенні школи малечі вже тісно. Шкільний авто-
бус, який звозив дітей з навколишніх сіл у Стінку, забрали в АТО. Досі діти 
ходять до школи пішки, хоча вже не перший місяць у владних кабінетах за-
певняють – гроші на транспорт виділили. Очевидно, чекають, допоки закін-
читься навчальний рік...

Кореспондент «Нашого ДНЯ» на власні очі побачила найбагатодітніші 
села Тернопільщини та дізналася, про що тут найбільше мріють діти. 
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За словами Ляшка, сьогодні 
інваліди-«чорнобильці» опинили-
ся на межі виживання, пенсій не 
вистачає на придбання життєво 
необхідних медикаментів, не ка-
жучи вже про інші людські потре-
би.

«В Україні понад 2 мільйони 
громадян визнано постраждали-
ми внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи. На жаль, бюджет Укра-
їни сьогодні не здатен забезпе-
чити гідний соціальний захист 
усім категоріям «чорнобильців». 
Але принаймні перед особами, які 
втратили працездатність, ліквідо-
вуючи наслідки Чорнобильської 

катастрофи, народ України в нео-
платному боргу. Законодавче за-
безпечення гідного життя цієї ка-
тегорії громадян - обов’язок зако-
нотворців», - переконаний Олег 
Ляшко.

Також, на думку народних де-
путатів від Радикальної партії 
важливим і болючим залишаєть-
ся питання соціального захисту 
інших інвалідів, щодо яких вста-
новлено причинний зв’язок із 
Чорнобильською катастрофою. 
Тож Ляшко із соратниками пропо-
нує встановити розміри мінімаль-
них пенсійних виплат, додатко-
вих пенсій та компенсацій, залеж-

но від прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність.

Скажімо, для інвалідів - учас-
ників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, евакуйованих у 1986 році із 
зони відчуження, щодо яких вста-
новлено причинний зв’язок інва-
лідності з Чорнобильською ката-
строфою, евакуйованих із зони 
відчуження, відселених із зон 
обов’язкового відселення та ін-
валідів з дитинства, які досягли 
повноліття, І-III груп мінімаль-
ну пенсійну виплату пропонують 
у розмірі 1000, 800 та 600 відсо-
тків прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, 
іншим інвалідам, щодо яких вста-
новлено причинний зв’язок інва-
лідності з Чорнобильською ката-
строфою, І-III груп пропонують 
виплачувати 400, 300 та 200 відсо-
тків прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність 
відповідно. Також проект закону 
пропонує особам. що належать до 
категорії І, виплачувати щомісяч-
ну додаткову пенсію за шкоду, за-

подіяну здоров’ю, у розмірах: для 
інвалідів І-II груп - 100 та 75 відсо-
тків прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність 
відповідно, для інвалідів III гру-
пи, дітей-інвалідів, а також для 
хворих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи на променеву хворо-
бу - 50 відсотків прожиткового мі-
німуму для осіб, які втратили пра-
цездатність.

Свої ініціативи лідер «радика-
лів» обговорив із «чорнобильця-

ми», які змушені місяцями жити 
в Києві під будівлею Кабміну, щоб 
привернути увагу влади до своїх 
проблем. Ляшко привітав їх із Ве-
ликоднем та пообіцяв зробити все 
можливе для відновлення їхніх за-
конних прав.

«Захистити «чорнобильців» - 
наш святий обов’язок так само, як 
вони захистили нас ЗО років тому 
під час ліквідації аварії на ЧАЕС», - 
підкреслив Олег Ляшко.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

Ляшко вимагає повернути 
пільги «чорнобильцям»
Народні депутати від Радикальної партії 

зареєстрували законопроект №4442, яким 
пропонують внести зміни до Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
щодо пенсійного забезпечення. Мета документа - 
гідно вшанувати подвиг ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 
яка сталася ЗО років тому, та відновити соціальну 
справедливість стосовно цієї категорії осіб.

ОЛЕГ ЛЯШКО ПРИВІТАВ «ЧОРНОБИЛЬЦІВ»  
ПІД КАБМІНОМ З ВЕЛИКОДНЕМ.

У європейців, американців, канадійців 
важливі резюме, рекомендації, креатив-
ність. На Заході багато вихідців з України, 
дітей та внуків наших емігрантів здобули 
всесвітню славу політиків, учених, винахід-
ників, бізнесменів… Вони там не мали бага-
тих та впливових родичів чи протекції. Про-
сто, чужина дала їм шанс.              

А в Україні, за визначенням видання 
«The Economist», панує розвинений «ку-
мівський капіталізм». У світовому рейтин-
гу за рівнем поширення «кумівського капі-
талізму» наша держава потрапила у топову 
п’ятірку. 

Перша у рейтингу - Росія. Далі - Малай-
зія, Філіппіни, Сингапур і Україна. Як зазна-
чають експерти, потенційно схильні до «ку-
мівського капіталізму» ті галузі, які тісно 
взаємодіють з державними структурами, 
зокрема, - гральний бізнес, нафтогазовий і 
оборонний сектори, банківська справа, не-
рухомість, інфраструктурні проекти, порти 
й аеропорти. 

У Росії сукупний дохід мільярдерів-
«кумів» складає, за версією «The Economist», 
18 відсотків ВВП країни. У Малайзії - 13 від-
сотків ВВП, у Філіппінах - 11,2 відсотка, в 
Сінгапурі - 10,6, в Україні - 6,7.

До десятки країн з найпоширенішим 
«кумівським капіталізмом» також увійшли 
Мексика, Індонезія, Туреччина, Індія і Тай-
вань. Китай - на 11 місці у рейтингу. 

Журнал наводить дані не лише за 2016 рік, 
але й за 2014-ий. Отже, два роки тому Україна 

була третьою у світі з «кумівського капіталіз-
му». Сукупний дохід мільярдерів-«кумів» тоді 
складав близько 13 відсотків ВВП.
Допомога від Заходу:  
корупціонерам - збагачення,  
народу - борги

На кінець минулого року, підрахували 
аналітики, кожен працездатний українець 
був винен світові майже 100 тисяч гривень. 
Це - на 33,3 тисячі більше, ніж у 2014 році. 

За даними Мінфіну та представництва 
ЄС в Україні, за роки незалежності міжна-
родні фінансові організації надали нашій 
державі 44 мільярди доларів і більше 15 мі-
льярдів євро допомоги. Проте українці від 
цих величезних грошей результатів не від-
чули. Основними причинами, які не дозво-
ляли Україні ефективно використовувати 
кошти, були і залишаються недосконалість 
законодавства, корупція та відсутність по-
літичної волі на проведення реформ. 

Головними кредиторами нашої країни є: 
Міжнародний валютний фонд, Єврокомісія 
та Світовий банк.

Найбільшу позику за роки незалежнос-
ті надав МВФ -  29,5 мільярда доларів, тоб-
то, близько 75 відсотків від усіх коштів. І 
ця сума може збільшитись, якщо Фонд ви-
ділятиме раніше обіцяні мільярди «зеле-
них». Варто зазначити, Київ завжди старан-
но підписував усілякі програми співпраці з 
МВФ, однак жодного разу повністю не вико-
нав взяті на себе зобов’язання щодо прове-
дення реформ. 

Євросоюз, за даними представництва ЄС 
в Україні, за роки незалежності надав кре-
дитної та грантової допомоги на суму понад 
12 мільярдів євро. А Світовий банк позичив 
11,9 мільярда доларів.  

Куди зникають гроші Заходу, позичені 
Україні, досліджувала впливова американ-
ська газета «The Washington Post». Відпо-
відь очевидна: кошти осідають в руках ко-
рупціонерів. Інвест-консультант Ніл Абрамс 
та професор політології Каліфорнійського 
університету Стівен Фіш пояснюють коруп-
ційну епідемію в Україні просто: попри дві 

революції, політична еліта в країні залиши-
лась та ж сама. 

Українські лідери могли б збудувати 
ефективні державні інститути, здатні запо-
бігати розкраданню грошей і сприяти роз-
витку ринкової економіки. Але необмеже-
ний доступ до західної допомоги звільняє їх 
від обов’язку це робити.  Іншими словами, 
гроші, надані західними країнами, дозволя-
ють українській владі грабувати державу й 
не працювати над її реформуванням. І так - 
протягом усіх років незалежності. 

«За 25 років західні донори влили мі-
льярди доларів в посткомуністичну Укра-
їну, ставлячи перед собою дві головні цілі: 
допомогти країні створити міцну ринко-
ву економіку і закласти фундамент право-
вої держави. Однак, західні гроші лише до-
помогли українським елітам не працюва-
ти над реформуванням своєї країни і далі 
продовжувати грабувати її», - пишуть авто-
ри. І наголошують: грабіж державних ком-
паній олігархами і чиновниками триває. По-
даткове й митне шахрайство разом із різни-
ми субсидіями збагачують потужних інсай-
дерів і тим самим руйнують державний про-
грес.

Що робити міжнародним донорам: про-
довжувати надавати Україні фінансову до-
помогу, чи ні? В експертів два висновки. 
Перший: поновлювати допомогу тільки піс-
ля того, коли уряд сформує план реформ і 
затвердить рекомендовані закони. Другий: 
утримуватись від виділення грошей доти, 
поки до влади не прийдуть справді нові лі-
дери, без досвіду в попередніх урядах.

Україна зараз очікує наступного траншу 
від МВФ. Імовірно, шлях, який обере Фонд, 
стане вирішальним, прогнозують експер-
ти. Він або приведе до реальних реформ, 
або продовжить життя корумпованому по-
літичному класу, який не бажає змін. 

І ще важливий факт. Згідно з дани-
ми американської неурядової організації 
«Global Financial Integrity», з кожним дола-
ром, який надходить в Україну, шість «зеле-
них» залишають її територію.

Ольга ЧОРНА.

Якщо ти не родич, не кум чи кума, 
то у владі й бізнесі місця нема?
В Україні куми, «любі друзі», 

гарні знайомі і, звичайно, 
родичі високопоставлених 

посадовців та керівників 
місцевого рівня мають великі 
шанси влаштуватися на 
«хлібні» посади і без проблем 
розвивати бізнес. Бути 
професіоналом - не обов’язково. 
Родич, кум, товариш - це статус, 
престиж, можливості. 

Для реалізаторів 
пального -  
нові сервіси

Державною 
фіскальною 
службою України 

доопрацьовано 
електронний сервіс 
«Електронний кабінет 
платника».  Про це 
інформували в управлінні 
обслуговування платників 
Тернопільської ОДПІ.

Відтепер платникам акциз-
ного податку з реалізації паль-
ного надано можливість у сво-
єму особистому кабінеті корис-
туватися новим розділом, ство-
реним у рамках функціонуван-
ня Системи електронного адмі-
ністрування реалізації пального 
(СЕА РП). 

У новому розділі СЕА РП 
можна переглянути проведені 
операції в системі електронно-
го адміністрування реалізації 
пального (дані Реєстру операцій 
обсягів пального із застосуван-
ням необхідних фільтрів, у тому 
числі в розрізі типів операцій та 
кодів товарної підкатегорії згід-
но з УКТЗЕД), а також перевіри-
ти поповнення та стан електро-
нного рахунку (дані Реєстру сум 
акцизного податку). 

Також в управлінні зазначи-
ли, що у відкритій частині Елек-
тронного кабінету платника в 
режимі он-лайн функціонує Ре-
єстр платників акцизного по-
датку з реалізації пального, а у 
особистому кабінеті платникам 
надано можливість сформувати 
та направити запит для отри-
мання витягу з такого Реєстру 
і, в разі необхідності, надісла-
ти заяву про реєстрацію плат-
ником акцизного податку з ре-
алізації пального з позначкою 
«Зміни». 

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.
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«Зарплата – від 7 000 до 9 000 
грн., - наголосив голова обласної 
державної адміністрації Степан 
Барна. – Наразі є вільними 10 ва-
кансій начальників радіостан-
цій, 25 – головних сержантів, 10 
розвідників. Крім того, 700    ва-
кансій водіїв, 50 - ремонтників,  
10 – медиків, 10 – кухарів. Думаю, 
військова служба за контрактом 
– гідна альтернатива заробіткам 
за кордоном!»

Наразі в області триває від-
новлення військових частин. 
Зокрема, 14 млн. грн. виділило 
Мiнicтeрcтвo oбoрoни Укрaїни 
для військової частини у Тере-
бовлі, 2,5 млн. – для військової 
частини у Тернополі, 4,4 млн. 
грн. – у Чорткові. У планах – від-
будова частини у Кременці та 
облаштування на базі колонії 
військової частини у Бережанах.

 «За останній час завдяки 
благоустрою територія військо-
вої частини у Теребовлі зміни-
лася, ожила, але потрібно вико-
нати ще багато робіт. У зв’язку 
з цим процес відновлення вій-
ськової частини розбито на 
кілька етапів, перший з яких – 

відновлення теплопостачання, 
ремонт казарми та їдальні, – на-
голосив Степан Барна. - Переко-
наний, що незабаром військо-
ва частина запрацює на повну 
силу!». 

Очільник краю перекона-
ний, що військові частини – це 
не просто армія, це також сфе-
ри обслуговування та надання 
послуг.

«Армію потрібно годувати й 
одягати. А хто це буде робити, 
як не тернопільські підприєм-
ства, працівники яких отриму-
ватимуть роботу і гідну оплату, 
а самі організації – бюджетні за-
мовлення», - констатував очіль-
ник краю. 

Степан БАРНА: «Військова служба
за контрактом – гідна альтернатива 

заробіткам за кордоном»
На Тернопільщині триває набір

 у Збройні Сили України 
на військову службу за контрактом. 

До Європи без віз, 
але з грошима

У нашому психоневрологіч-
ному закладі проживають 180 
підопічних. Завдячуючи постій-
ній увазі і турботі небайдужих 
людей та  благодійних фондів, 
будні наших пацієнтів стають 
значно кращими.

Передусім, до когорти благо-
дійників належить голова прав-
ління Благодійного фонду «Світ 
дітей» Любов Андріївна Цицик. 
Її допомога будинку-інтернату 
– неоціненна. Зокрема, очолю-
ваний нею фонд закупив для за-
кладу продукти харчування, по-
стільну білизну, покривала і ма-
траци.

А напередодні Великодня Любов Андріїв-
на завітала у наш будинок і привезла підопіч-
ним взуття. Пацієнти дуже зраділи обновкам, а 
наш листоноша Віктор Верес від їх імені душев-
но подякував меценатці за турботу.

Спасибі Вам, шановна Любове Андріївно, за 
добре серце і щирі наміри. Хай Господь завжди 
допомагає Вам і Вашому колективу, дає сили та 

здоров’я. Хай панують у ваших сім’ях радість та 
спокій, живе надія на краще завтра. Божого Вам 
благословення!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою - Василь МИСЬКО, дирек-

тор Почаївського психоневрологічного 
будинку-інтернату, Заслужений праців-

ник соціальної сфери України.                               

привезла благодійниця підопічним 
Почаївського будинку-інтернату

Обновки до Великодня

Директор будинку-інтернату Василь Антонович Мисько, го-
лова благодійного фонду “Світ дітей”  Любов Андріївна Ци-
цик, колишній заступник директора департаменту Орест 
Миколайович Горинь та водій Андрій Ростиславович.

Підопічні будинку-інтернату тішаться обновками

Європейська комісія внесла на розгляд Ради 
ЄС та Європейського парламенту законодавчу 
пропозицію про внесення України до переліку 

держав, громадяни яких не потребують віз для 
короткострокових (до 90 днів) поїздок до держав-
учасниць Шенгенської угоди. Цей документ 
Європейський парламент має схвалити простою 
більшістю голосів, а потім - за встановленою 
регламентом процедурою - Рада ЄС. 

І хоч, за прогнозами експертів, 
запровадження безвізового режи-
му для українців можна очікувати 
приблизно аж під кінець літа – на 
початку осені, багато хто вже нині 
цікавиться його перевагами.

Передусім варто зазначити, 
що безвізовий режим дозво-
лятиме короткотермінове пе-
ребування в державах-членах 
ЄС (за винятком Великої Бри-
танії та Ірландії), а також у 
державах-учасницях Шенген-
ської угоди поза межами ЄС до 
90 днів протягом кожного пері-
оду в 180 днів. Якщо ж хтось пла-
нує перебувати в ЄС довше, йому 
необхідно оформити візу. Також 
безвізовий режим не даватиме 
права на проживання, працев-
лаштування, навчання в краї-
нах ЄС.

У Міністерстві закордонних 
справ уточнили, що громадяни 
України зможуть в’їжджати без 
віз до всіх держав-членів ЄС, за ви-
нятком Великої Британії та Ірлан-
дії, а також до чотирьох держав-
асоційованих учасниць Шенген-
ської угоди: Ісландії, Ліхтенштей-
ну, Норвегії та Швейцарії. 

Отже, отримання візи не по-
трібне для поїздок до таких дер-
жав:

Австрія, Бельгія, Болгарія, 
Греція, Данія, Естонія, Ісландія, 
Іспанія, Італія, Республіка Кіпр, 
Латвія, Литва, Ліхтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Нідерлан-
ди, Німеччина, Норвегія, Поль-
ща, Португалія, Румунія, Сло-
ваччина, Словенія, Угорщина, 
Фінляндія, Франція, Хорватія, 
Чехія, Швейцарія, Швеція.

Для того, щоб скористати-
ся правом безвізових поїздок до 
Шенгенської зони, треба офор-
мити біометричний закордон-
ний паспорт. Ще громадянин 

України має надати службов-
цям прикордонних служб євро-
пейських країн документаль-
но підтверджену інформацію 
щодо мети поїздки, про наяв-
ність у нього місця проживан-
ня і достатніх фінансових засо-
бів на запланований період пе-
ребування, а також підтвердити 
свій намір повернутися в Украї-
ну (наприклад, показавши зво-
ротній квиток).

Окрім того, українцям буде 
необхідно придбати поліс ме-
дичного страхування, а у разі 
подорожі автомобілем – плюс 
страхування цивільної відпові-
дальності власника транспорт-
ного засобу.

Тож, підсумовуючи нові пра-
вила, слід бути готовим до того, 
що прикордонні служби можуть 
відмовити у в’їзді на терито-
рію відповідної країни у випадку, 
якщо громадянин України не змо-
же надати їм інформації про мету 
в’їзду, в разі відсутності у нього фі-
нансових засобів, а також якщо 
він перебуває у списку осіб, яким 
раніше було заборонено в’їзд.

Навіть після запровадження 
безвізового режиму, до Шенген-
ської зони можна буде в’їжджати 
і українцям, які мають паспорт 
старого зразка із заздалегідь про-
ставленою у ньому шенгенською 
візою. 

Запровадження безвізового 
режиму для короткотермінових 
подорожей громадян України у 
Європу не матиме впливу на поря-
док їх поїздок, який застосовуєть-
ся в рамках угод про малий при-
кордонний рух. Іншими словами, 
угоди про малий прикордонний 
рух, укладені з Польщею, Угор-
щиною, Словаччиною та Руму-
нією, діятимуть і надалі, - наго-
лосили в МЗС.

З початку року платники 
Тернопільщини сплатили понад 

півмільярда гривень ЄСВ
З початку 2016 року територіальними органами Головного управ-

ління ДФС у Тернопільській області забезпечено надходження єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 
506,6 млн. грн., що на 25,5 млн. грн. більше, ніж очікувалось. Виконан-
ня бюджетного призначення становить 105,3%. 

Як повідомив начальник Головного управління ДФС у Тернопіль-
ській області Ігор Комендат, у квітні сплачено 137,9 млн. гривень, що  
на 9,8 млн. гривень більше за прогнозований показник. 

Варто нагадати, що у 2016 році підприємці на загальній системі 
оподаткування сплачують ЄСВ з чистого доходу.  Якщо таким платни-
ком не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці 
звітного року, він має право самостійно визначити базу нарахування, 
але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Водночас 
сума ЄСВ, що сплачується, не може бути меншою за розмір мінімально-
го страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) або 
приймається рішення про сплату такого ЄСВ при відсутності оподат-
кованого доходу. Підприємці на єдиному податку сплачують ЄСВ у су-
мах, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не 
більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума 
ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. 

Відділ організації роботи ГУ ДФС 
у Тернопільській області
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Як відомо, з 1 травня в Україні почав ді-
яти закон про державну службу. Котрий, 
окрім усього іншого – на кшталт розподі-
лу посад на політичні та державні – надає 
українській мові статус мови офіційного 
спілкування. Конкретно: державний служ-
бовець повинен вільно володіти держав-
ною мовою.

-І що, відтепер Аваков розмовляти-
ме по-українськи? – сильно засумнівалася 
моя колега.

Оскільки саме на Великдень ледь не 
всі випуски новин починалися однаково. А 
саме: із 1 травня всі чиновники зобов’язані 
розмовляти державною мовою.

Стосовно Авакова, то... Давайте відкла-
демо відповідь моїй колезі на пізніше. Тим 
паче, що не один Арсен Борисович до ухва-
лення закону про державну службу впер-
то ігнорував державну мову. Так само чи-
нила досі добра (хоча що в ній доброго?) 
третина парламентарів, серед яких – рад-
ник глави МВС Антон Геращенко. А також 
високопоставлені чиновниці з цього ж мі-
ністерства: Ека Згуладзе та Хатія Деканої-
дзе. До речі обидві – громадянки України. 
Однак до вивчення української мови у них 
поки що руки не дійшли. Звісно, це можна 
пояснити неймовірними темпами реформ 
у поліції в цілому та створенням патруль-
ної служби зокрема. Але...

Погодилися працювати в Україні – ви-
вчайте її мову і спілкуйтеся нею. А не ро-
сійською, бо хто-хто, а Росія насолила Гру-
зії дуже сильно. Для цього навіть ухвален-
ня в Україні спеціального закону  не треба 
було чекати. А що треба, то це просто пова-
жати народ і державу, в якій тобі довірили 
високу державну або й просто посаду.

Але ж ні... Народні улюбленці з соняч-
ної Грузії вивчати нашу мову не кваплять-
ся. І не тільки Ека з Хатією, а й Міхаел Саа-
кашвілі. Чому? Чому останній, який свого 
часу здобув університетську освіту в Києві 
і  під час Помаранчевої революції виступав 
на Майдані Незалежності по-українськи,  
через  якихось 10 років спромагається ска-
зати нею не більш як 2-3 речення?

Забув нашу мову полум’яний борець 
з корупцією, невтомний реформатор і, 
що важливо, державний службовець? Чи 
так забігався по численних ток-шоу і на-
їздився по регіонах, що вже й не до вико-
ристання Міхаелу-Михайлу  нашої  мови? 
Власне, його до цього посада голови ОДА 
зобов’язує. Принаймні, з початку травня – 
відколи почав діяти закон про держслуж-
бу.

Втім, що мене справді вразило в цьому 
законі, то це довжелезний перелік тих по-
сад, на котрих його дія не поширюється. А 
це Президент України, глава його Адміні-
страції та всі його заступники, члени Кабі-
нету міністрів, перші заступники і заступ-
ники міністрів, народні депутати і навіть 
депутати місцевих рад...

Здається, я когось пропустила?
О, так! Голову НБУ. На якого (на сьогод-

нішній день – на яку, оскільки це росій-
ськомовна Валерія Гонтарєва) дія закону 
про державну службу теж не поширюєть-
ся.

Отак виглядає перелік «набагато рів-
ніших». Тобто тих, для кого, як кажуть, за-
кон не писаний. І котрі завдяки цьому мо-
жуть навіть у надважкий для України час 
спілкуватися між собою і з народом на 
мові московських агресорів. І спілкуються, 

уявіть собі. Адже ніхто іще не за-
був «обміну люб’язностями» між 
Аваковим і Саакашвілі – на засі-
данні Національної ради реформ. 
І це в присутності глави держави, 
який у ті хвилини волів крізь зем-
лю провалитися. Але замість цьо-
го просто перейшов на мову двох 
скандалістів...

Втім, у мовному питанні до 
Петра Олексійовича – жодних 
претензій. Українською він воло-
діє досконало, зі своїм народом 
спілкується винятково нею. При 

цьому добре знає Порошенко й англійську. 
Настільки добре, що аж закортіло йому, 
аби вивчали і знали її в Україні якнайбіль-
ше людей. Так наприкінці 2015-го з’явився 
указ Президента «Про оголошення 2016 
року Роком англійської мови в Україні». 
Таке рішення він ухвалив «враховуючи 
роль англійської мови як мови міжнарод-
ного спілкування, з метою сприяння її ви-
вченню для розширення доступу грома-
дян до світових економічних, соціальних, 
освітніх і культурних можливостей».

Ну хто може бути проти такого мудро-
го обгрунтування взагалі чи англійської 
мови зокрема?  Ніхто!

Англійську мову в Україні посилено ви-
вчають у спеціалізованих і звичайних шко-
лах, вишах, на спеціальних курсах, а голо-
вне – працюючи в Англії. І не тільки ан-
глійську, а й грецьку, польську, іспанську, 
турецьку... Коротко кажучи, оті 5-6 мільйо-
нів українських заробітчан встигли раніше 
і нині встигають ставати поліглотами на-
багато швидше, ніж українські чиновни-
ки – вивчити українську...

Тож у мене запитання: а може ще од-
ним указом нашому Президентові оголо-
сити Роком української мови в Україні на-
ступний, 2017-ий? На пізніше відклада-
ти просто не можна! Бо, хоч тупого до ви-
вчення  нашої мови  Азарова в Україні ось 
уже третій рік нема, азаровщина, конкрет-
но – ігнорування державної мови, процві-
тає. Починаючи від президентської адмі-
ністрації, Кабінету міністрів і Верховної 
Ради.

До речі...
Питання про обов’язковість володін-

ня державною мовою не раз розглядалося 
у парламенті, у тім числі – й під час ухва-
лення закону про державну службу. Мов-
на проблема й тут стала каменем споти-
кання. А знаєте, хто не голосував за статтю 
про обов’язкове використання української 
мови державними службовцями? Ні, не 
тільки екс-регіонали Юрій Бойко, Михай-
ло Поплавський, Юлія Льовочкіна, Борис 
Колесников та іже з ними... А й (ви не по-
вірите!) Юрій Луценко, Юлія Тимошенко, 
Сергій Пашинський, Вікторія Сюмар, Олек-
сій Порошенко... До цього ж  списку чомусь 
дочепили і Надію Савченко...

Так, ту саму Надію, яка навіть із-за мос-
кальських грат розмовляє по-українськи. 
А от проголосувати за рідну мову із 
в’язничної камери не може. На відміну від 
усіх тих «патріотів», які можуть це зроби-
ти, перебуваючи в сесійній залі. Можуть. 
Але не хочуть. Починаючи від Луценка з 
Тимошенко – і закінчуючи Порошенком-
молодшим...

Що ж до запитання моєї колеги - чи 
відтепер Аваков розмовлятиме по-
українськи?, – то маю сказати, що минуло-
го четверга Арсен Борисович уже почав це 
робити, виголосивши на засіданні Кабміну 
доброю українською цілих кілька речень. З 
одним-єдиним русизмом!

На жаль, вже наступного дня зі своїми 
колегами-поліціянтами глава МВС спілку-
вався звичною для нього російською.

- Аби вигнати Росію з України не по-
трібно жодного гарматного пострілу. По-
трібно лише, щоб москаля було видно звід-
даля. А для цього треба, щоб кожен, хто 
любить Україну, розмовляв її солов’їною 
мовою. І, відповідно, думав по-українськи.

Важко буде тільки спочатку. Проте че-
рез рік нас буде не впізнати. А через десять 
– не впізнати Україну, - переконаний на-
родний депутат Євген Рибчинський.

Я цілком згідна з ним. І не я одна – так 
думають мільйони україномовних укра-
їнців. А щоб їх ставало день за днем біль-
ше, повторю свою пропозицію Президен-
тові: оголосити 2017 рік Роком української 
мови в Україні. І не пізніше, бо зволікання 
смерті подібне.

Тетяна САВКІВ.   

...І НЕХАЙ МОСКАЛЯ БУДЕ ВИДНО ЗДАЛЯ
Перед законом усі рівні. Це 
практично аксіома. Просто дех-
то набагато рівніший. На жаль, 
серед вітчизняного чиновни-
цтва отих «рівніших» назбира-
лося стільки, що... Але про все 
за порядком.

Протягом трьох днів Терно-
піль став центром літератур-
ного життя України. Поціно-
вувачі сучасного українсько-
го мистецтва зібралися у фай-
ному місті, щоб насолоджува-
тися поезією, музикою, філь-
мами, подискутувати і поспіл-
куватися з улюбленими пись-
менниками.

Уже вчетверте  у Тернопо-
лі відбувся мистецький фес-
тиваль «Ї». Організатори захо-

ду переконані, що його можна 
з впевненістю назвати міжна-
родним. Адже репрезентували 
свою творчість не лише укра-
їнські митці, а й гості з Польщі, 
Білорусі, Латвії, Литви.

Відкрили фестиваль “Ї” по-
етеса і журналістка Любов 
Якимчук та композиторка і 
перформерка Олеся Здоро-
вецька. У поетично-музичному 
перформансі “Абрикоси Дон-
басу. Спільне” вони предста-

вили мистецьке осмислення 
війни на Сході України. Видат-
ний український письменник 
Юрій Винничук репрезенту-
вав книгу “Аптекар”. Події ро-
ману розгортаються у 1646-
1648 роках спочатку у Вене-
ційській республіці, а потім – у 
Львові.

У рамках фестивалю «Ї» від-
булася репрезентація книж-
ки прозаїка і поета Юрія Із-
дрика «Summa» - у співавтор-
стві з культурною менеджер-
кою, журналісткою, літератур-
ним критиком Євгенією Несто-
рович, а також  поетичної збір-
ки Ірини Цілик «Глибина різ-

кості». 
Гості дійства змогли зу-

стрітися із поетичним танде-
мом – Мар’яною Савкою та Ма-
ріанною Кіяновською. Поете-
си розповіли про те, як, незва-
жаючи на відстань, літерату-
ра може об’єднувати. Адже пе-
ребуваючи у різних країнах, 
їм вдалось підтримувати кон-
такти і таким чином збагатити 
українську літературу новими 
творами.

Також на мистецько-
му фестивалі «Ї» відвідува-
чі споглядали справжній ма-
рафон поетів – лише за годи-
ну 11 митців встигли переда-
ти глядачам максимум пози-
тивної енергетики від якіс-
ної поезії. Зокрема, у марафо-
ні взяли участь:  Сергій Лазо, 
Олександр Ірванець. Мар’яна 
Максим’як, Олександр Смик. 

Ірина ВІВЧАР.

Тернопіль оповило мистецтво
Цими вихідними у місті пройшов мистецький фестиваль «Ї»
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На Тернопільщині діють шахраї, які від 
імені керівника облдержадміністрації Сте-
пана Барни просять гроші нібито для бла-
годійних цілей. Зловмисники називаються 
довіреними особами очільника області. 

В облдержадміністрації кажуть, що спро-
би шахраїв виманити в такий спосіб гроші по-
частішали. В установі наголошують, що інфор-
мація, яку поширюють аферисти, не відповідає 
дійсності. 

У Тернополі патрульні 
знайшли 8-річного 
хлопчика, якого 

вигнала з дому рідна 
бабуся. 

Кілька годин він блукав 
вечірнім містом. Дитину по-
мітили правоохоронці на ву-правоохоронці на ву-
лиці Клима Савури близько 
одинадцятої години вечора.

– Хлопчик розповів, що 
його вигнала з дому бабуся. 
Полісмени дізналися у непов-
нолітнього домашню адресу і 
відвезли його додому, щоб по-
вернути батькам. Однак, на по-
розі їх зустріла бабуся в стані 
алкогольного сп’яніння. Вдо-

ма ще був дідусь, який якраз 
пиячив з друзями, – розпові-розпові-
ли у патрульній поліції Терно- патрульній поліції Терно-ій поліції Терно- поліції Терно-ї Терно- Терно-
поля.

Щоб не залишати хлопчи-
ка з нетверезими родичами, 
інспектори поцікавилися у 
сусідів про матір. Ті розпові-
ли, що вона сином майже не 
займається і вдома буває рід-
ко.

Патрульні зв’язалися із 
працівниками соціальної 
служби і доправили хлопчика 
до Центру соціально-психоло-
гічної реабілітації дітей. Там 
вирішать, де він перебуватиме 
надалі. 

У Тернополі з’явилися поліцейські ве-
лопатрулі, які забезпечують громадський 
спокій у місті разом із автомобільними та 
пішими патрулями. Чотири правоохорон- Чотири правоохорон-Чотири правоохорон-равоохорон-
ці стежать за порядком у парках, а згодом 
охоплять територію Дального пляжу. 

Як розповіли у патрульній поліції міста, 
велосипеди для патрулів обладнали спеці-
альними світлодіодними відбивачами та 
маячками. З собою вони мають усі необхід-З собою вони мають усі необхід-
ні спецзасоби та документи, тому одразу 
можуть реагувати та фіксувати правопору-
шення.

В Україні сьогодні велопатруль діє вже 
також у Києві, Одесі, Хмельницькому, Дні-
пропетровську та Полтаві. 

Шахрай-консул 
виманив майже 

сто тисяч 

78-річна 
жителька 
Збаража 

віддала аферистам 
величезну суму начебто 
за порятунок сина.

– На домашній номер те-
лефону жінки надійшов дзві-
нок від чоловіка, котрий 
представився консулом 
України в Польщі. Він пові-
домив, що син пенсіонерки, 
котрий перебуває на заро-
бітках в сусідній державі, був 
учасником бійки, у якій заги-
нула людина. Витягнути чо-
ловіка з поліції допоможуть 
25 тисяч гривень. Без вагань 
та навіть спроби зв’язатися 
з сином старенька виконала 
всі  вимоги «консула»  - пе-
рерахувала на два банківські 
рахунки обумовлену суму, 
– розповіли в обласному 
управлінні поліції. 

Наступного дня «дипло-
мат» знову зателефонував, 
але не з радісною новиною 
про визволення сина, а з 
новою вимогою. Мовляв, у 
справі виникли обтяжуючі 
обставини, тому ще потрібні 
44 тисячі гривень. Пенсіо-
нерка, нікому нічого не пові-
домивши, знову кинулася 
збирати гроші. Цього разу  
перерахунок здійснила на 
три банківські рахунки.

Але й на цьому пройди-
світи не зупинилися. Вони 
втретє зателефонували зба-
ражанці та видурили ще 25 
тисяч гривень.

Що з сином все гаразд, 
пенсіонерка дізналася, 
коли все-таки наважилася 
зв’язатися з ним. Той був 
здивований розповіддю про 
бійку, про поліцію і ошеле-
шений новиною про пере-
раховані майже сто тисяч 
гривень. 

Як розповів керівник зба-
разької поліції Сергій Се-
менків, зараз встановлюють 
осіб, на яких були відкриті 
банківські рахунки, а також 
з’ясовують, де були зняті ко-
шти. Також правоохоронці за-
стерігають не довіряти поді-
бній інформації незнайомих 
осіб, особливо якщо вони по-
чинають вимагати кошти.  

Застілля з матір’ю 
довело 

до реанімації

На Лановеччині 
школярка так 
святкувала з 

матір’ю, що потрапила до 
лікарні.

Через надмірне вживання 
спиртного у медичному закла-
ді опинилася 15-річна житель-
ка району. На момент госпіталі-
зації лікарі діагностували у ді-
вчинки  шлункові коліки та 
алкогольне отруєння.

Поліцейські з’ясували, що 
міцні напої неповнолітня вжи-
вала разом із матір’ю і тіткою. 
Спочатку дорослі, а попри них  
і школярка, частувалися око-
витою вдома. Далі святкування 
продовжили на природі. 

Ввечері дитині стало пога-
но, і рідним довелося виклика-
ти до нею швидку допомогу.

Щодо матері  та тітки шко-
лярки поліцейські склали ад-
міністративний протокол. Жін-
кам доведеться відповідати пе-
ред законом за доведення непо-
внолітньої до стану сп’яніння.

Більше двох де-
сятків автомобілів 
за майже два міся-
ці роботи у Терно-
полі евакуювали 
на штрафмайдан-
чик патрульні 
через порушення 
правил стоянки.

Містяни вчаться паркувати 
свої транспортні засоби у спе-
ціально відведених для цього 
місцях, не порушуючи правил 
руху, відзначають у службі. 
Проблемними залишаються 
ділянки на вулицях Живова, 
Оболоня та Шептицького, де 
розташований центральний 

ринок.
– Проблеми з паркуванням 

там тому, що є дуже великий 
наплив людей, які обслугову-
ють територію, і тих, що при-
їжджають робити покупки. 
Поки що вдалося розчистити 
чотири ділянки дороги біля 
приміського автовокзалу. Водії 
паркують там свій транспорт 
без порушень, – розповів на-

чальник управління патруль-
ної поліції Тернополя Володи-
мир Струк.

Також у поліції зазначають, 
що одне з нагальних питань у 
місті – приведення до ладу до-
рожніх знаків і розмітки.

– Є певні ділянки, на яких 
треба встановити дорожні 
знаки, які обмежують зупинку 
транспортних засобів і нада-

ють право для паркування ав-
томобілів, а на деяких навпаки 
– прибрати, – каже Володимир 
Струк. – Це дасть можливість 
транспорту вільно рухати-
ся і не створювати перешкод 
іншим учасникам дорожньо-
го руху. Також водіям важче 
зорієнтуватися на дорозі, ос-
кільки чітко не встановлені 
межі проїзної частини.

50 тисяч хабара – за документи

На Тернопільщині на хабарі затримали 
начальника управління Державної 
архітектурно-будівельної інспекції в області. 

– Посадовець вимагав та одержав 50 тисяч гривень неправо-осадовець вимагав та одержав 50 тисяч гривень неправо-тисяч гривень неправо-неправо-
мірної вигоди за оформлення документів в інтересах третіх осіб, 
– повідомили у прокуратурі області.

Чиновника затримали працівники прокуратури разом зі 
співробітниками Служби безпеки України.

Стосовно посадовця порушили кримінальне провадження за 
ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди.

. 

Вбив через… 
чергу 

в магазині 
Загиблий намагався 

поза чергою 
придбати товар.

Трагічний випадок став-
ся на Привокзальному май-
дані в Тернополі. 

– Молоді люди не поділи-
ли черги в крамниці. Зі слів 
очевидців, затійником свар-
ки став 26-річний тернопо-
лянин. Будучи напідпитку, 
житель обласного центру 
хотів поза чергою придба-
ти товар. Така поведінка не 
сподобалося  20-річному 
жителю району. Той зробив 
зауваження. Слово за слово 
– почався конфлікт, – роз-, – роз-– роз-
повів керівник Тернопільсь-в керівник Тернопільсь- керівник Тернопільсь-
кого відділу поліції Степан 
Савка.

Вже на вулиці молодий 
чоловік не витримав сло-итримав сло-сло-
весних образ, якими щедро 
сипав нетверезий тернопо-
лянин, і замахнувся у відпо- у відпо-
відь. Очевидці кажуть: удар 
був один, але… Потерпілий 
впав на бетонну поверхню  і 
сильно вдарився головою.

До медичного закла-
ду тернополянина допра-
вили з відкритою проника-
ючою черепно-мозковою 
травмою, забоєм головного 
мозку, переломом склепіння 
та основи черепа. Через два 
дні пацієнт помер.

Молодий чоловік після 
конфлікту сів за кермо автів-
ки й поїхав з місця злочину. 
Правоохоронці встановили 
марку автомобіля, номерні 
знаки й таким чином зна-й таким чином зна- таким чином зна-зна-
йшли підозрюваного. Полі- підозрюваного. Полі-. Полі-
ції він повідомив, що навіть 
не здогадувався про такі фа-
тальні наслідки удару.

Правоохороцні відкрили 
кримінальне провадження 
за фактом вбивства через 
необережність. Підозрюва-
ному загрожує обмеження 
або позбавлення волі від 
трьох до п’яти років.

Тернопільська поліція пересіла на велосипеди
Це вже шосте місто з велосипедними патрулями.

Аферисти телефонують від імені голови ОДА

Вигнала з дому рідна бабуся

Неправильно припаркувався – на евакуатор 
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За допомогою батьків зібрали святкові кошики. 
Діти спекли печиво, розмалювали крашанки, ви-
готовили патріотичні листівки. У кошики покла-

ли також пасочки, подаровані Тернопільським хлібо-
заводом №2. А ще – тушонки, консервацію з домаш-
ніх запасів. 

Не забули і про такі необхідні на фронті засоби по-
бутової хімії, надані «АРС-Керамікою». 

Коли усе було готове, діти зустрілися з волонтера-
ми Логістичного центру допомоги бійцям АТО та вій-
ськовими. Вони і повезли Великодні дарунки хлоп-
цям на Схід. Освятив пасочки, крашанки настоятель 

храму Володимира та Ольги отець Володимир.  
 Діти щиро тішилися, що їхні подарунки прине-

суть хоч трохи радості бійцям, яких війна розлучи-
ла з рідними, і вони не можуть святкувати Великдень 
удома.

Ірина ВІВЧАР. 

Учні відтворили звичаї та обряди від Вербної 
неділі до Великодня. Усі разом співали 
гаївки, веснянки, великодні пісні, а також 

підготували цікаве театральне дійство. 
На дійство завітала великодня казка. У кошику сперечали-

ся між собою шинка, хрін, яйце, масло, сир, паска, свічка, пи-
санка, хто з них найважливіший на цьому святі.

Діти вправно інсценізували звичай випікання паски, скла-
дання великоднього кошика.

Наприкінці свята усі разом просили в Бога миру, добра для 
рідної землі у цей непростий для України час. 

Позитивні емоції, святковий настрій цього дня панував у 
серцях дітей, вчителів, батьків і гостей дійства. Родинне свя-
то згуртувало усіх.    

Колектив Лозівської школи висловлює щиру подяку за не-
одноразову  допомогу і підтримку закладу депутатам район-
ної ради Роману Мацику, Валерію Савчуку, голові сільської 
ради Анатолію Мусію. Здоров’я вам, добра, миру і злагоди.

Великодні гостинці – 
бійцям АТО

У сьогоднішній складний 
для України час важли-
ва найменша краплинка 
уваги і доброти. Тому гар-
но, що напередодні Вели-
кодня  молодша група хо-
рової студії «Дзвін» при 
церкві Володимира і Оль-
ги у Тернополі і третьо-
класники обласної  школи 
мистецтв підготували по-
дарунки бійцям АТО. 

Світла  казка 
від  лозівських  школярів

Відтворювали народні звичаї і традиції, 
складали кошик та співали гаївки 
у Лозівській загальноосвітній школі
І ступеня. Школярі та їх педагоги 
організували  Великоднє родинне 
свято для всіх жителів села. 
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Цьогоріч загинули 40 журналістів 
Із початку нинішнього року у 18 

країнах світу вбили 40 журналістів. 
Такі дані опублікувала неурядова орга-
нізація «Press Emblem Campaign», пові-
домляє УНН. У зонах конфліктів щоміся-
ця гинуть у середньому десять журна-
лістів. Найбільш смертельно небезпеч-
ними державами для працівників ЗМІ є 
Афганістан, Мексика, Ємен, Ірак, Туреч-
чина, Сирія і Пакистан. Крім того, у дея-
ких країнах, серед яких - Росія, було вби-
то по одному журналісту. Безкарність на-
була «особливо кричущого» характеру в 
Мексиці та Гондурасі, зазначили в «Press 
Emblem Campaign». Протягом минулого 
року у світі загинули 135 журналістів.
Китаєць-багатій оплатив відпочи-

нок для 2,5 тисячі працівників
Президент китайської корпорації 

«Тяньши» Лі Цзіньюань привіз на тиж-
невий відпочинок в Іспанію 2,5 тисячі 
працівників своїх підприємств, повідо-
мляє «ABCnews». На організацію масово-
го тижневого відпочинку для співробіт-
ників бізнесмен витратив понад сім міль-
йонів євро. Для них зарезервували 1650 
номерів у готелях і зафрахтували 70 ве-
ликих автобусів, щоб забезпечити пере-
сування всіх учасників поїздки містами. 
Також для обслуговування орендували 
чотири високошвидкісних поїзди «AVA». 
У мадридський аеропорт «Барахас» при-
були більше 20 рейсів з працівниками 
компанії. До програми відпочинку вхо-
дять ексклюзивні екскурсії до Королів-
ського палацу Мадрида, відвідування ба-
зиліки Святого Сімейства в Барселоні, 
міста Толедо, похід на кориду і шопінг у 
великих торгових центрах. Це не перший 
подібний захід для працівників «Тянь-
ши». Торік Лі Цзіньюань організував чо-
тириденний відпочинок у Франції для 6,4 
тисячі працівників корпорації. Благодій-
ність обійшлася мільярдерові у 33 міль-
йони євро.
Росіяни відмивають гроші через 

європейські футбольні клуби
Поліція Португалії спільно з Євро-

полом затримала власника футболь-
ного клубу «Уніан Лейрія» Олександра 
Толстікова та двох інших співробітни-
ків. Про це повідомляє «BBC News». «За-
тримання відбулося у зв’язку з розсліду-
ванням щодо відмивання грошей росій-
ською злочинною групою через футболь-
ні клуби», - йдеться у повідомленні. Об-
шуки у чотирьох футбольних клубах, бу-
динках і офісах провели у рамках опера-
ції «Матрьошка». За даними поліції, ро-
сійська банда купувала футбольні клуби 
і використовувала їх для прикриття ма-
хінацій у холдингових компаніях. Зокре-
ма, були виявлені докази причетності до 
злочинів, скоєних у Великій Британії, Ні-
меччині, Молдові, Австрії, Латвії, Естонії. 
Також провели обшуки у ФК «Спортінг», 
«Брага» і «Бенфіка». За даними порту-
гальських ЗМІ, ці три клуби не підозрю-
ються у злочинах, обшуки були пов’язані 
лише з розслідуванням.

Полякам і заробітчанам зрівня-
ють зарплати 

У 2017 році робота іноземців у 
Польщі оплачуватиметься так само, 
як праця поляків. Про це повідомляє 
«Rzeczpospolita». «Працівникам із-за 
кордону треба буде забезпечити такі ж 
зарплати, як і полякам. У 2017 році на-
будуть чинності поправки до закону про 
працевлаштування, над якими зараз пра-
цює польський уряд», - йдеться у повідо-
мленні. Зміни запровадять згідно з ди-
рективою ЄС. Також введуть додатко-
ві види дозволів на роботу: дозвіл на се-

зонну роботу терміном на вісім місяців і 
короткочасний дозвіл - на шість місяців. 
Щорічно польські працедавці прийма-
ють на роботу близько 550 тисяч праців-
ників із-за кордону, переважно, з Украї-
ни. Іноземці замінюють поляків, які масо-
во їдуть на заробітки до Західної Європи. 
На думку видання, після введення згада-
них змін число іноземних працівників у 
Польщі може знизитися, оскільки вони 
обходитимуться працедавцям значно до-
рожче, ніж тепер.  

Чуркін розкошує 
у нью-йоркському особняку,

 вартістю у $35 мільйонів

Представник Росії в Раді безпеки 
ООН Віталій Чуркін проживає в Нью-
Йорку по сусідству з олігархом Рома-
ном Абрамовичем. У російського ди-
пломата розкішний особняк, за інфор-
мацією «Сноба» стверджує блогер Марія 
Генкіна. «Нью-йоркські брокери дуже 
люблять хвалитися, кому саме проданий 
будинок. У статті за 2008 рік є згадка, що 
РФ купила дорогий особняк для пред-
ставника Російської Федерації в ООН», 
- зазначила Генкіна. Коштує він 35 міль-
йонів доларів. 

Провідні економісти закликали 
ліквідувати офшори

Понад 300 економістів підписали 
звернення до прем’єр-міністра Вели-
кобританії Девіда Кемерона та інших 
глав держав, у якому йдеться про необ-
хідність припинити діяльність офшор-
них зон. Про це повідомляє ВВС. Еконо-
місти наголошують, що офшори лише 
збільшують рівень корупції у світі і до-
помагають міжнародним корпораціям 
отримувати фінансові вигоди за рахунок 
інших. Документ підписали, зокрема, лау-
реат Нобелівської премії Ангус Дітон, ко-
лишній головний економіст МВФ Олів’є 
Бланшар, професор університету Сассек-
са Маріана Маццукато. Місяць тому у пре-
су потрапили мільйони документів па-
намської юрфірми «Моѕѕаск Fonseca», у 
яких зазначається, що фірма допомага-
ла клієнтам відмивати в офшорах гроші, 
уникати санкцій та ухилятися від подат-
ків. При цьому експерти стверджують, що 
Панама не входить навіть у десятку най-
більш закритих від регулюючих органів 
офшорів. Отож, важко уявити, які суми і 
прізвища приховує офшорна топ-10.   

Війни ведуть дорослі, 
а потерпають діти  

75 мільйонів дітей шкільного віку 
у кризових регіонах планети не ма-
ють доступу до освіти, йдеться у зві-
ті Дитячого фонду ООН. За даними ор-
ганізації, загалом від гуманітарної кри-
зи потерпають 462 мільйони дітей, пові-
домляє «ВВС-Україна». Наприклад, у Си-
рії за п’ять років військового конфлік-
ту зруйнували шість тисяч шкіл. На схо-
ді України, за даними ЮНІСЕФ, зруйно-
вана або пошкоджена кожна п’ята шко-
ла. У ЮНІСЕФ планують створити новий 
надзвичайний освітній фонд під назвою 
«Education Cannot Wait» - «Освіта не може 
чекати». І мають намір зібрати $4 мільяр-
ди упродовж п’яти років, які витратять 
на освіту 13,6 мільйона дітей. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Уряд не проти щоквартального 

перегляду ціни на газ 
Кабмін допускає перегляд роздріб-

них цін на газ через кожні наступні три 
місяці, оскільки вони залежать від змі-
ни оптових цін на імпортований газ або 
від курсу гривні. Про це йдеться у постано-
ві уряду. Роздрібні ціни на блакитне паливо 
можуть змінюватися для звичайних спожи-
вачів і виробників теплової енергії залежно 
від вартості імпорту газу з Європи.

У НАТО зацікавилися, 
яка зброя потрібна Україні

Новий головнокомандувач 
об’єднаних збройних сил НАТО в Євро-
пі Кертіс Скапаротті хоче з’ясувати, яка 
саме зброя необхідна Україні для свого 
захисту. Про це він заявив у бельгійському 
місті Монс, повідомляє УНІАН. «Вважаю, ми 
повинні підтримати Україну тим, чого вона 
потребує для успішного захисту території 
та суверенітету», - сказав Скапаротті. Гене-
рал уже висловлювався за те, щоб надати 
Україні зброю, яку «вона здатна ефективно 
використовувати», зокрема, протитанкову. 
Найбільше наших співвітчизників 

виїхали в Ізраїль, Росію, США
З України торік на постійне місце про-

живання виїхали 11345 українців, а по-
вернулися - 1687. Про це інформує Дер-
жавна міґраційна служба. Згідно з даними 
відомства, було видано 5695 дозволів до-
рослим (за винятком пенсіонерів), 1873 - ді-
тям і 3777 - пенсіонерам. Найбільше людей 
виїхало в Ізраїль - 2931, Росію - 2195, США 
- 1548, Німеччину - 1079. Дорослі (за винят-
ком пенсіонерів) найбільше виїжджали в 
Ізраїль, Росію, Німеччину, США, Молдову, Бі-
лорусь, Казахстан, Польщу. Діти - у США, Із-
раїль, Німеччину та Росію. Пенсіонери най-
частіше виїжджали в Угорщину, Росію, Ізра-
їль, Білорусь, Молдову, США, Німеччину. А 
найбільше громадян України повернулося 
з Росії, Ізраїлю, США, Молдови і Німеччини.

Скільки переплачуємо 
за кілограм гречки?

Улюблений продукт українських по-
літиків - гречка - став делікатесом. Адже 
коштує дорого - від 32 до 40 гривень за кі-
лограм. Ціна на гречку зросла на 20 відсо-
тків лише з початку цього року, пише газе-
та «Експрес». Чи виправдане таке подорож-
чання, розповів Олексій Дорошенко, генди-
ректор Української асоціації постачальни-
ків торгівельних мереж. За його словами, 
підстав для значного подорожчання про-
дукту немає. «Ситуація з гречкою є показо-
вою. Вона демонструє, як найдешевший то-
вар зробити суперприбутковим… Деякі під-
приємці скупили весь запас крупи й поча-
ли постачати її на ринок невеликими пар-
тіями». На думку Дорошенка, спекулятив-
на складова у ціні гречки - не менше поло-
вини. Тобто, крупа мала б  коштувати не 32 
гривні за кілограм, а приблизно вдвічі де-
шевше. 

«Золота» комуналка 
багатьом не по кишені

Підвищення цін на газ змусить бага-
тьох українців звертатися за субсидія-
ми, і грошей на таку кількість соціаль-
них виплат у держбюджеті може не ви-

стачити. Про це заявив екс-керівник управ-
ління зі зв’язків з громадськістю НАК «На-
фтогаз України» Валентин Землянський. 
За оцінками «Нафтогазу», після підвищен-
ня тарифів близько 75 відсотків спожива-
чів можуть звернутися за субсидіями. Екс-
перт припускає: значні бюджетні кошти на 
субсидії можуть виділити лише за рахунок 
інших напрямків держфінансування. Тобто, 
«щось треба буде урізати на користь надан-
ня субсидій». 
Путін дав Януковичу $3 мільярди 

на розгін Майдану
Президент Росії Путін дав екс-

президенту України Януковичу $3 мі-
льярди у борг для придушення Євромай-
дану. Про це у «Facebook» написав журна-
ліст Юрій Бутусов. «Путін дав Януковичу 
три мільярди доларів для придушення Єв-
ромайдану, разом із гранатами «Зоря-2». 
Гроші були вилучені з фонду національно-
го добробуту РФ, призначеного для забез-
печення розвитку російського народу, щоб 
допомогти бандитському режиму в Украї-
ні придушити народні протести. Тобто, щоб 
зупинити розвиток українського народу», 
- прокоментував Бутусов рішення україн-
ського уряду ввести мораторій на випла-
ту зовнішніх боргів. Журналіст наголосив: 
афери Путіна обходяться Росії все дорожче 
й дорожче. 
Тепло подорожчало майже вдвічі

Нацкомісія, що здійснює держре-
гулювання в сфері енергетики і кому-
нальних послуг, підвищила тарифи на 
теплову енергію та послуги централь-
ного опалення на 75-90 відсотків із 
1 липня. Про це інформує «Інтерфакс-
Україна». Як повідомив глава регулято-
ра Дмитро Вовк, левова частка такого ко-
ригування тарифів пов’язана з рішенням 
уряду щодо ціни на природний газ. Інші 
фактори - перегляд зарплат відповідно 
до нового рівня мінімальної платні та рів-
ня ЄСВ, зміна роздрібних цін на електро-
енергію тощо. Дмитро Вовк підкреслив: 
«Комісія затвердила заходи щодо збіль-
шення рівня оснащеності житлового фон-
ду будинковими лічильниками тепла з 
поточних 60 відсотків до 86. Ще 14 відсо-
тків - у процесі й на совісті підприємств і 
органів місцевої влади. Кращий за осна-
щеністю лічильниками тепла Київ, гірші 
- Полтава і Тернопіль». 

Нетверезих водіїв 
штрафуватимуть на 40 тисяч 
В Україні хочуть посилити покарання 

водіям, які сідають за кермо у нетверезо-
му стані. Депутати пропонують встанови-
ти таким порушникам штраф у розмірі 40 
тисяч гривень, а також на 10 років заборо-
няти керувати автомобілем. Пропозиції на-
разі обговорюють. Законопроект розробля-
ли спільно з правоохоронцями, повідомляє 
«Аutonews». Тепер за перебування за кер-
мом у нетверезому стані штраф складає від 
3,4 тисячі гривень. Якщо п’яний водій попа-
деться вдруге, його позбавлять прав на тер-
мін від одного до двох років. Торік в Україні 
задокументували 93 тисячі фактів керуван-
ня автомобілем у нетверезому стані. Тоб-
то, щодня таких випадків фіксують близь-
ко 250. І це тільки ті, кого «зловили» пра-
воохоронці. Однак, навіть після підвищен-
ня українські штрафи залишаться одними з 
найнижчих у світі. У Британії штраф за во-
діння у нетверезому стані - 7,2 тисячі євро. 
В Іспанії та Фінляндії можуть позбавити 
волі на термін від двох до чотирьох років. А 
в Китаї - засудити до смертної кари.

А кажуть, туризм розвивається…  
У 2015 році чисельність іноземних 

громадян, які відвідали Україну з турис-
тичною метою, склала 15 тисяч осіб. Це - 
на 93,5 відсотка менше, ніж у 2013 році. Про 
це повідомили у Держстатистиці. Водночас, 
за даними відомства, за останні два роки 
виїзний туризм зменшився лише у півто-
ра рази. 

Україна Світ



«У вас ревматична хвороба. 
Є серйозні порушення в серці. 
Можливо, ускладнення виникло 
через хворі суглоби», - сказав лі-
кар. Галя не розуміла: хіба таке 
може бути? Їй і справді уже дав-
но боліли ноги. Іноді аж корчила-
ся від болю і тоді пила знеболю-
ючі, натиралася усілякими мазя-
ми і на деякий час біль вщухав. І 
якби не ця висока температура 
-  вона б і надалі займалася само-
лікуванням.

 Галя дуже зраділа, коли до 
неї навідався коханий Мишко. 
Восени вони збиралися одружи-
тися. Утім, так і буде. Вона оду-
жає і все у них буде добре. Вони 
ж так кохають одне одного! Гали-
на часто уявляла себе у білосніж-
ному платті, довгому вельоні, за-
квітчаному миртом, на кучеря-
вій голівці. Ох і заздритимуть їй 
подруги, адже вона, сирота, тако-
го красеня приворожила!

Галя розповіла Мишкові про 
свою хворобу. Сподівалася – він, 
як завше, скаже їй теплі, обна-
дійливі слова. Натомість, поба-
чила якусь розгубленість в очах 
Михайла. Він аж затинатися по-
чав від почутого.

«Та - що з тобою? Це – ще не 
найбільша біда. Не переживай, 
я виздоровію. Побачиш»,- вона 
притулилася до його грудей. 
«Звісно», - спробував усміхнути-
ся Михайло. Галя здивовано ди-
вилася на коханого: виходить – 
це не він, а вона розраджує його?

Більше він не навідувався. 
Мабуть, через зайнятість на ро-
боті, заспокоювала себе Галя, 
але до серця ніби тяжкий камінь 
прилип. Не могла збагнути чому 
і єдиний брат Іван не відвідував 
її. Вона ж трьох його діток догля-
дала, кола дружина Віра тяжко 
хворіла. Найменший Сашко на-
віть мамою кликав Галю. А її хво-

роба… Тепер пригадується їй, що 
мала вона початок від того дня, 
коли на його полі допомагала 
буряк з-під снігу виривати…

Добре, що є у неї вірна подру-
га – сусідка Ірина. Разом з нею 
до міста приїхали працювати на 
фабриці, по-сусідству квартиру 
отримали. Майже щодня раніш-
нім потягом приїжджає Іринка в 
лікарню до Галі. Обкутує рушни-
ком бульйон, щоб тепленьким її 
напоїти, фруктів накупила, їсти 
Галю змушує: каже, тепер їй ві-
таміни необхідні.

Коли Галина вийшла з лікар-
ні, Ірина щоразу заходила до неї: 
і хліба купить, пиріжками по-
ділиться, розрадить, у кварти-
рі прибере. Не раз Галя вигляда-
ла у вікно, коли чула гуркіт яко-
їсь автівки: може, нарешті, Іван 
приїхав? Помилялася. Брат ніби 
забув про сестру. Про те, як си-
ротами виховувала їх бабуся, як 
ходила з ними на кладовище, де 
поховані їх батьки, що загинули 
у страшній аварії, як разом пас-
ли корову на лузі. Лишень один 
раз зателефонував. Мовляв, ти 
ж знаєш, у мене – фермерство, 
люди, а ти ж одна, поруч – Іра, 
і Михайло, мабуть, допомагає. 
Жаль розривав Галі груди. «Усе 
добре», - підтакнула. 

Важкий клубок підкотив-
ся до горла – вона уже знала, що 
в Михайла є інша. Іра не хотіла 
розповідати Галі правду, але, як 
кажуть, шила в мішку не втаїш.

«Ти – молода, вродлива, і ще 
зустрінеш свого принца», - каза-
ла.

«Не втішай мене, подру-
женько. Кому я потрібна зі сво-
їми болячками? Недарма ж  ін-
валідність дали?» - розплакала-
ся Галя.

Ірина по-сестринськи витер-
ла їй сльози, переконувала, що 

ця хвороба не вирок, а інвалід-
ність її – тимчасова.

«Якби ж – то! – тяжко зітхну-
ла Галина. Насправді Ірину хви-
лювали її посинілі губи, бліде, 
набрякле обличчя, хронічна вто-
ма…

Якось уночі Іра прокинулася 
від настирливого телефонного 
дзвінка. У слухавці почула три-
вожний голос Галі, котра проси-
ла зійти до неї, бо їй дуже пога-
но. Тремтячими пальцями Ірина 
відмикала замок. Недавно Галя 
попросила зробити дублікат її 
ключа. На всяк випадок, якщо 
з ліжка не зможе встати. Іра ще 
впиралася: «Навіщо думати про 
погане? Ти – ще молода, і подо-
лаєш недугу». Але ключ замови-
ла. На жаль, Галя ніби у воду ди-
вилася…

Іра заледве нащупала пульс 
Галині, викликала швидку. Галя 
задихалася. Вирішила зателе-
фонувати Іванові: «Приїжджай. 
Галя у важкому стані. Усіляко 
може бути».

Іван скипів: «Чим я допомо-
жу? Хіба я Бог? У мене – робо-
та від зорі до зорі. Словом, якщо 
щось – дай знати».  Ірі забракло 
слів заперечити йому. Вона була 
ошелешена такою жорстокістю і 
байдужістю Івана.

З кожним днем Галина 
в’янула, як квітка без води. Те-
пер їй часто снилася мама.

«Мабуть, кличе мене до них 
із батьком», - мовила глухим, 
якимсь уже не своїм голосом і 
попросила Ірину покликати но-
таріуса. Іра, дізнавшись, що свою 
квартиру і все майно Галя запо-
віла їй – здивувалася. Стала за-
перечувати: «У тебе є родина, Га-
линко».

«Ти – моя родина, моя се-
стра, Іринко. Благаю, коли мене 
не стане, похорони в рідному 
селі, біля могили батьків», - були 
останні слова Галини.

Попри усі благання дружини 
Віри, Іван на похорон сестри не 
прийшов. «Не прощу! Навіть піс-
ля смерті проклинатиму, що за-
повіт не мені, а чужій людині!» 
- бісився від люті.

Іра тяжко пережила смерть 

Галі. Їй так її бракувало! Десять 
років жили по-сусідству, допома-
гали одна одній, ніколи не сва-
рилися. По-суті, рідними стали…

Минув дев’ятий день від 
смерті Галі, наближався сороко-
вий.

«Замовити б Службу Божу», - 
обережно спитала Віра Івана, за-
здалегідь знаючи відповідь. Того 
наче ґедзь укусив. З усієї сили 
вдарив кулаком по столі: «Ніза-
що!» 

Наказав більш ніколи не зга-
дувати ім’я Галі. Вона й так вви-
жається йому. Ніби переслідує. 
А сьогодні навіть снилася. Ніби 
русалкою стала. Манила його, 
гнучким тілом розбивала хвилі, 
на яких врапт з’явився чорний 
хрест… 

«Скоро з розуму зійду че-
рез неї, розумієш?» - не вгамо-
вувався Іван.  Наказав Вірі зібра-
ти Сашка. Поїде із ним на ставок. 
Має ж він право якусь годин-
ку перепочити, розвіятися? Віра 
стрепенулася: у такий день… 
Але промовчала, не хотіла підки-
дати хмиз у вогонь…

Сашко зрадів, коли батько 
посадив його у машину. Давно 
він не брав його із собою. Голубе 
плесо ставу дихало свіжістю і чи-
стотою. Сашко радісно тупцював 
ногами по воді, голосно сміявся, 
коли бризки падали на його лич-
ко, обмивали кучерявий чубчик.

Іван витер рушником тен-
дітне тіло сина, наказав сісти 
в машину. Він лишень іще раз 
на хвильку зануриться у воду і 
вони поїдуть додому.

…Коли чужа автівка під’їхала 
до їхніх воріт, і з неї вийшов за-
плаканий Сашко з сусідом, Віра 
серцем відчула: сталася траге-
дія. Її розпачливий крик розно-
сився селом, зливався із церков-
ними дзвонами. Відправлялася 
Служба Божа за упокій Галини. 
Як і на день дев’ятий, її знову за-
мовила Ірина…

… Нині брат і сестра, як у ди-
тинстві, знову разом. Там, де не 
мають значення ані слова, ні 
майно, ні гроші. Там, де завжди 
існує Правда…

Марія МАЛІЦЬКА.

Струни серця

Гроза 
Оази цвіту в зелені ясній,
Яскраве сонце і гроза лукава,
Весняний день, 

мов пуп’янок п’янкий,
Струснула грому 

звукова октава:
Пробігли краплі по траві м’якій,
Стріла вогняна 

в небі розламалась,
І вітер обізвався запальний, -
Встелив із цвіту щедро покривала.
Довкола крони – килим запашний,
Обабіч - хризолітова оправа,
Стіна води і… простір гомінкий…
А згодом сонце хмару відігнало,
І чистий промінь в сірості густій
Веселку вивів, як величну паву,
І усміхнувся виднокіл сумний.

*   *   *
Моли до Бога, як в останню хвилю
Волає потопаючий рятунку,
Проси омріяну спасення милість,
Бо це є дар найвищого ґатунку.
Шукай у всьому Господа діяння,
Без Бога ми – розсіяні піщини,
У Ньому наша сила, сподівання,
Шляхи вузькі на звивисті вершини.
До Господа молися щиросердно,
Молитва - ключ 

зоставлений від раю,
Як сонце тьму розіб’є 

швидкоплинно,
Душа в молитві ясність 

так вдягає.
Жіноча душа
Душа жіноча зцілює і ранить,-
Її не кожен чоловік збагне,
Лише в очах – казковому екрані -
Шукай розгадку – диво чарівне.
Душа жіноча – сильна та вразлива,
Долає стрімко різні перешкоди,
Бува, що з віком – молода та мила,
І вабить, як весною перші сходи.
Сім’я для жінки – 

і фортеця, й крила,
Тут розуміння – щастя й нагорода,
Для всіх напне жертовності 

вітрила,
І цвіт душі переспіває врода.
Та коли серце з болю защеміло
Через підступні вчинки чи слова, -
Вона, як воїн, виступить сміливо, -
Обжалить вмить 

словесна кропива.
Шануймо жінку – 

матір чи дружину,
Даруймо їй повагу і любов,
Душа її від щастя - як перлина,
Яку для себе кожен віднайшов.

*   *   *
Тебе, здається, все життя чекала,
Але зустрілись якось не до речі,
Бо доля вже стежину 

протоптала,
Житейський клопіт 

завдала на плечі.
Від тебе почуттів не вимагаю,-
Ми живемо на різних паралелях.
Мене кохання в юність повертає,
Світанки бачу в світлих акварелях.
Лечу до тебе в думці щохвилини,
Ілюзій в своє серце не впускаю.
Лиш тихий смуток, 

як терпка тернина,
Ночами сон з подушки викрадає.

Марія ГУМЕНЮК.
м. Тернопіль.
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Я так любила дотик твоїх долонь. Сво-
їми обіймами ти ніби огортав мене лагід-
ним серпанком. Твої слова були ніжними 
і теплими. Сонце усміхалося твоїми вуста-
ми, пестило мене палкими поцілунками. Я 
пливла на хвилях нашого кохання. Гарна 
казка не мала кінця…

Однак я помилилася. Котрогось дня 
ти не прийшов на побачення. Потім ви-

бачився, пославшись на справи. Але, як 
з’ясувалося, це була лише відмовка. Не 
могла повірити, що ти просто розлюбив 
мене. Після трьох років неймовірного 
щастя…

Коли раніше падав дощ, я все одно шу-
кала на небі промінчики сонця, які проби-
валися крізь хмари. А тепер? Навіть коли 
сонячна погода, у мене на душі похмуро і 

сумно. Так тяжко, ніби каменем хтось при-
валив.

Ти поїхав на заробітки за кордон. А в 
моєму серці жевріє маленька надія: ти 
повернешся і ми знову будемо разом. Як 
весняна злива оновлює природу, так і 
наші почуття заяскравіють свіжими бар-
вами…

Надійка М. смт. Козова. 

Етюд

гніздечкоСімейне

В тендітному 
обрабленні весни

Травня подих так 
спрагло ловиш…

Ти приходиш 
в життя моє й сни – 

Як прекрасно, 
що ти приходиш.

На фото: тернополянка Людмила ГУЦАЛОВА.

Ніна працювала медичною 
сестрою. Як робила перев’язки, 
то вже наслухалася всього, що 
аж голова тріщить. Різні люди 
бувають. Хвороба не переби-
рає і не питає, чи ти молодий, 
чи старий, розумний чи дурень, 
бідний чи багатий, до всіх чі-
пляється. Ось і нині один дідок 
причепився. Про життя йому за-
кортіло побазікати. Філософ. Чи 
ж його хто питає? Замість лежа-
ти тихо-мирно, поки Ніна ко-
пирсається в його потрощеній 
нозі, він вирішив показати свою 
мудрість. Та ще і її, Ніну, зачіпає:  

- А чи ти знаєш, дочко, що 
таке життя?

- Та де вже мені знати? – ви-
палила спересердя Ніна, бо ж 
хотіла якраз продумати текст 
розмови, що відбудеться вдома 
з чоловіком. 

- От бачиш, не знаєш, - роз-
плився старий у посмішці. – А 
життя – то лялька. 

- Як? – вихопилось в Ніни.
- Лялька з примхами, - усміх-

нувся дідусь і затих.
Ніна швидко закінчила 

перев’язку і поспішила до ін-
ших пацієнтів, та й забула про  
слова старого. 

Прийшла додому. Відчинила 

двері – важкий перегар ударив 
в обличчя. Чоловік спав.

- Ти що, на роботу не ходив? 
– кинула сумку на крісло і пішла 
відчиняти вікно.

-  Зараз йду, - буркнув спро-
соння. - Ти пива принесла?

- Тобі ще пива бракує? Сові-
сті не маєш? Де по ночах ходиш, 
з ким п’єш?

- За свої п’ю! – люто зиркнув, 
сів на ліжко і закурив. 

У Ніни сльози навернулися 
на очі, а Семен не вгавав:

- Щось ти багато питань ста-
виш, тобі не здається? Давно 
бита не була? Га? – визвірився і 
зірвався з ліжка, як шуліка, щоб 
накинутися на жертву. Ніна ви-
бігла з хати на подвір’я і гірко 
заплакала. 

Дітей у них не було. Обсте-
ження показували, що все до-
бре і в нього, і в неї, а Бог не по-
силав немовлятка.  Пустоцвіт-
кою не раз називав її чоловік, 
коли був п’яний. 

- Через тебе не маю для кого 
жити, – докоряв, - тому й п’ю. 

Через хвилин п’ятнадцять 
за чоловіком залишився тіль-
ки густий шлейф одеколону. 
Пішов, не сказавши ні слова. А 
була вже сьома година вечора.

Ніна важко зітхнула. «Що за 
ніч мене чекає?» - подумала і, 
похнюпившись,  попленталася 
до хати, мов побита. 

А в кімнаті верещав теле-
фон. Ніна зняла слухавку і почу-
ла молодий жіночий голос. Не 
привітавшись, незнайомка роз-
почала свій короткий монолог. 

 - Ніно, це Оксана. Я кохаю 
Семена, а він любить мене. Не 
тримайте його, не надумайте 
перешкоджати  нашому щастю. 
Не вийде. Не буду говорити дов-
го і хвилюватися. Мені не мож-
на. Я від Семена вагітна. 

Вагітна! Наче обухом вдари-
ло Ніну по голові. Вона сіла на 
ліжко, потім лягла, а в голові 
стукало безперестанно. Не пла-
кала, а наче закам’яніла, диви-
лася в білу стелю і нічого не ба-
чила. Їй здавалося, що вона по-
мирає. 

Так і пролежала до ранку, не 
зімкнувши очей, а коли задзве-
нів будильник, автоматично зі-
бралася і пішла на роботу, мов 
нежива. «Хто вона, ця Оксана? 
Де взялася?» – роїлися думки 
увесь день.

Ввечері чоловік не прийшов. 
Не з’явився і наступного дня. 
Ніна ходила, як  мара. Не їла, не 

спала, ні з ким не розмовляла. 
- Ніно Сергіївно! Зайдете до 

мене за п’ять хвилин, – голос го-
ловного лікаря вивів Ніну з ні-
мого заціпеніння.

- Так, шановна, завтра від-
правляєтеся в Одесу. Вам треба 
відпочити. І, ні слова, це - наказ.

- То ви знаєте? – зашарілася 
Ніна і сльози виступили на очі.

- Звісно, знаю, що путівка го-
рить, а ви мусите її рятувати. 
Ідіть вже додому, збирайтеся, 
вас підмінять.

Ніна бігла містом і озира-
лася. Їй хотілося серед перехо-
жих зустріти Семена з Оксаною.  
Тоді б настав час розплати – ду-
мала, стискаючи в кишені пля-
шечку з кислотою. Ідея страш-
ної помсти у неї виникла одра-
зу ж після звістки про Семено-
ву зраду  і не залишала донині. 
«Носи яйце під пахвою сім днів 
і виносиш чортика», – згадала 
чомусь бабусині слова, засмія-
лася вголос і жбурнула пляшеч-
ку у перший смітник, що тра-
пився на очі. 

Час у санаторії пробіг швид-
ко, без особливих пригод. Ніна 
засмагла, відпочила тілом, та 
душа її  боліла. Вертаючись до-
дому тим самим потягом, зу-
стріла провідника, який, як і 
минулого разу, люб’язно подав 
їй чаю, білозубо усміхнувшись. 

- Ну, як курортний роман? 
Закінчився? – глянув на Ніну 
оцінююче. 

Їй хотілося відповісти гру-
бо, мовляв, яке тобі діло?  А сама 
промовила гірко: «Та про що 
ти?» 

Не знаючи  чому, заговорила 
з незнайомцем на «ти». А через 
тиждень Іван з букетом вишне-
вих троянд стояв у неї на порозі. 

…Швидка мчала до полого-
вого будинку через калюжі, об-
ливаючи перехожих брудною 
водою, і співала свою вічно жа-
лібну пісню. Вітер з дощем шма-
гав скло, неначе обличчя. У Ніни 
почалися перейми. Ще вчора 
вона відчула якусь важкість в 

тілі, дуже злякалася, але Івано-
ві нічого не сказала. Він тримав 
її руку, ніби злякану пташку. Ху-
хав на неї, зігріваючи своїм ди-
ханням, цілував. 

- Потерпи, рідна. Трішечки. 
Зараз все буде добре. 

Нінині знайомі лікар і мед-
сестра переглянулися. 

- Їй вже сорок. Ризикований 
вік для пологів. Добре, що хоч 
сім місяців виносила дитя. Є на-
дія. Та без кесаревого розтину, 
мабуть, не обійтися...

Ніна розплющила очі. Пові-
ки були важкими, олов’яними. 
Розглянулася. Під вікном на ви-
сокому ліжку лежала молода 
породілля, більше в палаті ніко-
го не було. За хвилину двері від-
чинилися і гамірні веселі мед-
сестри з хірургічного відділен-
ня, де працювала Ніна, застре-
котіли, немов сороки:

- Сонечко! Розумниця! Моло-
дець! Вітаємо!

- А хто?... Хто в мене?
- Хто в тебе, ти не знаєш? 

Лялька. Син у тебе, щасливице!
Нінині очі засяяли. Вона смі-

ялася і плакала, і була найщас-
ливішою на землі від того, що 
стала матір’ю.

- А ось і козаки ваші, - поро-
діллям принесли дітей. - Може-
те встати, підійти до вікна, там 
ваші татусі зачекалися, – мови-
ла медсестра, що принесла не-
мовляток.

Ніна взяла дорогоцінний ро-
жевий згорточок, притулила до 
серця. 

- Вам допомогти встати? 
Обережно, ви ще дуже слабкі! - 
промовила турботлива медсе-
стра.

- Ні, дякую, я сама! – тихо 
сказала Ніна і підійшла до ві-
кна. Одночасно з нею до нього  
підступила і її сусідка по пала-
ті. Це був перший поверх, вікна 
були невисоко. Під ними стояло 
двоє новоспечених татусів - Се-
мен та Іван.

«Ляльки» спали...
Раїса ОБШАРСЬКА.

Лялька з примхами
Ніна поспішала додому через міську площу. На серці в неї  
лежав камінь. Вчора чоловік прийшов додому надранок 
п’яний, як чіп. По стіні приповз. Поїла його марганцівкою, 
бавилася, наче з дитиною, аж до ранку, поки не заснув. 
На роботу пішла з важким серцем. А в лікарні свої 
негаразди, та і які там гаразди можуть бути. Це таке місце, 
де зібралися всі негативи. Є десь в людей робота, що 
приносить задоволення, радість, натхнення, а тут  - кров, 
бинти, стогін та прокльони. «Хірургія не опера», - любить 
повторювати їхній головний, - «тут співають не ті арії».

Невигадана історія

равда…ПТам, де існує

Галину знобило. Випила гарячого малинового 
чаю, вкуталася теплою ковдрою, але зігрітися 
ніяк не могла. Вночі у неї піднялася температура 

і вона не вийшла на роботу. Гадала, це звичайна 
застуда, день-другий відлежиться і минеться, та 
стан не покращувався. Їй призначили пройти усілякі 
аналізи, результат яких чомусь насторожив лікаря, і 
направили на обстеження в обласну лікарню.

А в серці жевріє НАДІЯ

На життєвих  
перехрестях

Слово  про маму: 
цитати та афоризми  

про найрідніших 
*   *   *

Ти не перестанеш бути дитиною, 
поки у тебе є мама (С. Джеєт)

*   *   *
Якщо еволюція дійсно пра-

цює, то чому у мам і досі дві руки?  
(М. Берлі)

*   *   *
Зважитися народити дитину - 

справа неабияка. Це означає зважити-
ся на те, щоб твоє серце відтепер і на-
завжди розгулювало поза твоїм тілом. 
(Е. Стоун)

*   *   *
Мама - як поліція: завжди 

з’являються тоді, коли не потрібно. 
(М. Пьєзо)

*   *   *
Серце матері - це безодня, в глиби-

ні якої завжди знайдеться прощення 
.(О. де Бальзак)

*   *   *
Тепер, як і завжди, найбільш авто-

матизований прилад в домашньому 
господарстві - мама. (Б. Джонс)
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Ганна Різатдінова вигра-
ла 5 золотих медалей на турні-
рі у Франції. Лише за один день 
вона перемогла у чотирьох ін-
дивідуальних дисциплінах - 
вправах з булавами, обручем, 
стрічкою та м’ячем. Також укра-
їнка була найсильнішою у бага-
тоборстві.

Український дзюдоїст Яків 
Хаммо здобув перемогу в тур-
нірі Grand-Slam у столиці Азер-
байджану. Йому не було рівних 
у ваговій категорії більше 100 
кілограмів.

Українська жіноча четвір-
ка посіла третє місце на чемпіо-
наті Європи з академічного вес-
лування. «Бронзу» для нашої 
збірної завоювали Дарина Вер-
хогляд, Олена Буряк, Анастасія 
Коженкова, Євгенія Німченко.

Збірна України зі спор-

тивної ходьби на 50 км вигра-
ла срібні медалі командного 
чемпіонату світу. У заключний 
день змагань на другу сходинку 
п’єдесталу піднялися Ігор Гла-
ван, Іван Банзерук, Сергій Будза, 
Мар’ян Закольницький і Андрій 
Гречковський. Окрім того, до 
успіху команди Ігор Главан до-
дав  ще й “бронзу” в індивіду-
альному заліку.

Українська збірна з кон-
куру, поступившись команді 
з Польщі, виборола друге міс-
це на турнірі з кінного спорту, 
який пройшов в австрійському 
місті Лінц. У змаганнях брали 
участь команди України, Поль-
щі, Норвегії, Іспанії, Австрії, 
Люксембургу, Угорщини, Порту-
галії, Словаччини, Литви, Росії, 
Австралії, Японії. Під прапором 
нашої країни виступали відо-
мі кіннотники Олександр Они-
щенко, Ренне Теббель, Ференц 
Центирмай, Кассіо Ріветті. Про-
демонструвавши відмінну про-
фесійну підготовку, українські 
конкуристи відстали від пере-
можців лише на 1 бал. 

На чемпіонаті Європи у 
португальському місті Фун-
шал українська плавчиня, 
чемпіонка та срібна призерка 
Літніх Параолімпійських Ігор 
2012 року Оксана Хруль вста-
новила рекорд континенту на 
дистанції 50 м батерфляєм. За-
галом Національна збірна Укра-
їни у медальному заліку посіла 
перше місце, обійшовши Росію 
та Великобританію, які зайня-
ли відповідно другу і третю по-
зиції. 

Прем’єр-ліга, 
25-й тур

«Карпати» - «Шахтар» - 1:2
Донецькій команді вистачило 

майстерності, щоб зламати неспри-
ятливий для себе хід подій на полі і 
не дозволити львів’янам на мажор-
ній ноті завершити сезон.

«Олімпік» - «Сталь» - 0:2 
Ударна п’ятихвилинка у середи-

ні першого тайму гарантувала гос-
тьову перемогу дніпродзержинцям.

«Зоря» - «Ворскла» - 1:2
У зустрічі з детективним сцена-

рієм полтавчани зуміли взяти гос-
тьовий реванш за домашню пораз-
ку у першому колі.

«Волинь» - «Дніпро» - 2:3
Вольова перемога дніпро-

петровців дозволила їм посіс-
ти підсумкове третє місце у сезоні 
2015/16.

«Олександрія» - 
«Говерла» - 2:0

Прогнозована перемога коман-
ди Володимира Шарана відкрила 
для олександрійців «вікно в Євро-
пу».

«Чорноморець» - 
«Металіст» - 0:1

Харків’яни вирвали гостьову пе-
ремогу у компенсований час та га-
рантували собі фініш у десятці най-
кращих команд Прем’єр-ліги.

Очолює рейтинг коман-
да Аргентини. Збірна Бельгії 
йде другою, а на третій пози-
ції - Чилі. Команда Німеччини, 
з якою українці гратимуть пер-
ший матч на Євро-2016, посідає 
п`ятий рядок. Наступні супер-
ники українців у Франції - збір-
ні Північної Ірландії та Польщі 
розташувалися поруч і займа-
ють 26 та 27 рядки відповідно.

Рейтинг ФІФА
1. Аргентина — 1532

2. Бельгія — 1456
3. Чилі — 1353
4. Колумбія — 1337
5. Німеччина — 1309
6. Іспанія — 1277
7. Бразилія — 1261
8. Португалія — 1184
9.  Уругвай — 1158
10. Англія — 1069
...
22.  Україна – 880
26. Північна Ірландія – 825
27. Польща - 821.

Вінницька команда у цьому сезоні аматорського чемпіо-
нату ще не зазнала жодної поразки. “Нива” ж, після впевне-
ної перемоги над “Тепловиком” - 3:0, прагнула розвинути свій 
успіх та обійти “Вінницю” у турнірній таблиці.

Початок гри для тернополян видався важким. Перший го-
стрий момент біля наших воріт створили гості, проте удар 
вінницького футболіста був неточним. Лише після цього 
“Нива” дещо активізувалася і провела кілька атак поспіль. По-
справжньому багатою на  гострі моменти видалася кінцівка 
першого тайму, однак на перерву команди пішли так і не змі-
нивши рахунку на табло стадіону.

З початком другої половини гри “Нива” змусила суперни-
ка більше думати про оборону власних воріт, ніж про атаки 
на чужі. Наші футболісти змарнували як мінімум дві стовід-
соткові нагоди відкрити рахунок, тож матч так і завершився 
нульовою нічиєю. А вже цього тижня “Вінниця” та “Нива” зу-
стрінуться на полі вінницької команди у рамках перенесено-
го матчу 1-го туру.

З 7 по 9 травня у Тернопо-
лі проходив дитячий турнір з 
футболу «Кубок Чемпіонів», ор-
ганізований дитячо-юнацьким 
футбольним клубом «Чемпі-
он». Його учасниками стали де-

сять команд  з Тернопільщини, 
Львівщини, Хмельниччини та 
Івано-Франківщини, сформова-
ні з гравців 2008/09 років наро-
дження.

За підсумками трьох днів 

змагань володарями почесного 
призу стали юні футболісти ко-
манди ДЮФК «Ніка-05» (Івано-
Франківськ). На другу і третю 
сходинки п’єдесталу піднялися 
львів’яни з ФК «Карпати-2»  та  
ФК «Карпати-1». Наші земляки 
зі Збаразької дитячо-юнацької 
спортивної школи були четвер-

тими.
А нагородили переможців 

тренери та керівники ДЮФК 
“Чемпіон” спільно з головою Тер-
нопільської обласної федера-
ції футболу Володимиром Мари-
новським. Діти отримали медалі, 
грамоти та кубки, а також солод-
кі подарунки.

У повторному півфінальному поєдинку Ліги Європи УЄФА 
донеччани поступилися іспанській команді та припинили бо-
ротьбу за почесний трофей.

«Севілья» – «Шахтар» – 3:1. Перший матч – 2:2.
На власному стадіоні «Севілья» напрочуд легко забила три 

голи та  зосередилися на щільному захисті своїх воріт від нечастих 
контратак гостей. 

Єдине, на що спромоглася наша команда - це достойно заверши-
ти перший тайм зустрічі, забивши гол у відповідь.

Після перерви все повернулося на круги своя. Іспанці спочатку 
знову повели у рахунку, а поки українці приходили до тями, заби-
ли й утретє. 

Свисток арбітра констатував, що у фіналі Ліги Європи УЄФА «Се-
вілья» зустрінеться з англійським «Ліверпулем».

«Черкаський Дніпро» – 
ФК «Тернопіль» – 2:0 

У 25-му турі першої ліги ФК «Тер-
нопіль» ні в чому не поступався су-
перникові, але так і не зумів завер-
шити матч хоча б унічию.

Гра розпочалася з атак тернопо-
лян, які у перші п’ять хвилин подали 
одразу чотири кутових. А от ближ-
че до середини тайму уже господа-
рі кілька разів були близькими до 
взяття тернопільських воріт, однак 
змарнували свої можливості. Від-
так, за 45 хвилин зустрічі жодна з 
команд не змогла відкрити рахунок, 
хоча на полі точилася жорстка і без-
компромісна боротьба.

У другому таймі господарі про-
вели кілька небезпечних атак, а піс-
ля удару зі штрафного м’яч навіть 
влучив у поперечину воріт «Терно-
поля». Натомість, муніципали не за-
мкнулися на власній половині і та-
кож періодично турбували голкіпе-
ра «Черкаського Дніпра». Здавалося, 
закономірним підсумком цього про-
тистояння мала б бути нічия. Проте 
наші футболісти зарано повірили у 
це, тож наприкінці матчу були зму-
шені двічі розпочинати гру з цен-
тру поля. До речі, другий гол госпо-
дарі забили з пенальті на останній 
компенсованій арбітром хвилині зу-
стрічі.

 

Фінал – без «Шахтаря»

Рейтинг ФІФА

У новому рейтингу ФІФА національних команд 
збірна України  залишилася на 22-й позиції.

Спортарена

Українські синхроністки здобули “срібло” у змаганнях команд 
(технічна програма) на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. 
Ще одну медаль такої ж проби завоювала й українська пара Юлія 
Прокопчук та Олександр Горшковозов у стрибках. 

Розійшлися миром
У 4-му турі чемпіонату України з футболу серед 

аматорів (група 3) на стадіоні у Великих Гаях  
ФК “Нива” зіграв внічию 0:0 з футбольним 

клубом “Вінниця”.

Чергова
 поразка 

у Черкасах

У Тернополі змагалися за «Кубок Чемпіонів» 
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“Це Африка”
У середині квітня завдя-

ки Українському журналістсько-
му фонду і найбільшому укра-
їнському туроператору Travel 
Professional Group (TPG) група 
журналістів з різних міст побува-
ла на Занзібарі. Острів у півден-
ній півкулі біля східного узбереж-
жя Африки, який раніше був май-
же недоступний для відвідування, 
зокрема й через відсутність авіа-
сполучення, сьогодні стає справ-
жнім відкриттям для туристів. З 
України теж є тепер прямий авіа-
рейс. Втома від десятигодинного 
перельоту зникає з першим ковт-
ком повітря. Воно тут густе, свіже 
і пахне океаном. 

“Це Африка”, – сказав наш гід 
Ахмет, який супроводжував авто-
бус до готелю. Його слова потім 
я згадувала ледь не щодня. Спер-
шу це був своєрідний жарт, коли, 
наприклад, під час дощу у готелі 
зникав Інтернет. І тільки коли ви-
ходиш за межі готелю й дізнаєш-
ся, як живуть люди і про що вони 
мріють, бачиш школу в селі – без 
вікон-дверей, з однієї кімнати, але 
з кількома десятками щасливих 
дітей, і ловиш такі ж усмішки на 
вулиці, розумієш, що Африка – це 
щось значно глибше, ніж може ви-
датися спершу.
Слонова кістка, 
раби й півтора  
Президенти 

Якщо бути точними, то Занзі-
бар – це не острів, а архіпелаг, що 
складається з декількох дрібних 
і двох великих островів – Пемба і 
Угунджа. Останній, власне кажучи, 
і називають Занзібаром. Існує де-
кілька пояснень походження цієї 
назви. За найпоширенішою, Занзі-
бар – це перське словосполучен-
ня Зіндж-ель-Барр, або “Земля чор-
них”. 

На Занзібарі все нагадує про іс-
торію африканського континенту. 
У далекі часи Середньовіччя ост-
рів мав сумну славу центру рабо-
торгівлі. Очолювали цей жорсто-
кий бізнес торговці з Оману. Ара-
би влаштувалися тут міцно, однак 
зі збільшенням впливу Велико-
британії Занзібар перейшов під її 
контроль. У 1890 році острови ста-
ли протекторатом імперії. Англій-
ці заборонили работоргівлю і пе-
ретворили острови на плантацію 
спецій.

З 1964 року Занзібар незалеж-
ний і є півавтономією в складі Тан-
занії. Він має свій прапор, парла-
мент і свого президента. Як вияви-
лося, президентів на Занзібарі пів-
тора. На виборах змагаються два 
кандидати, і той, хто програє, теж 
отримує посаду. Його називають 
half president, тобто “наполовину 
президент”. Під час виборів стіни 
й стовпи обростають численними 
плакатами із зображеннями кан-
дидатів. Як, власне, і в Україні. Ви-
бори на Занзібарі були ще в жовтні, 
але про них досі нагадують посте-
ри ледь не на кожній будівлі.

Коли Африка  
говорить  
українською 

Свого президента занзібарці 
сприймають прихильно. А танза-
нійську владу не хвалять. Вважа-
ють, що доходи від туризму мали б 
іти на хороші школи та лікарні. Без-
коштовна тільки початкова освіта 
в державних школах. Далі слід пла-
тити. І хоч суми не захмарні, часто 
батьки вирішують, що більше ко-
ристі від дитини вдома. 

Дітей на Занзібарі багато. Біль-
шість населення сповідує іслам, і 
чоловікам дозволено мати навіть 
чотирьох дружин. Поруч з ісламом 
на острові мирно співіснують хрис-
тиянство, індуїзм та інші релігії. Всі 
громадяни, однак, зобов’язані до-
тримуватися Конституції, у якій 
чимало від британців. 

А ще з часів імперії залишився 
лівосторонній рух автомобілів і ан-
глійська мова, яку тут, краще або 
гірше, знає близько третини насе-
лення. Місцеві розмовляють на суа-
хілі. Але, спілкуючись з туристами, 
напрочуд швидко вчать інші мови. 
А останнім часом і українську. На 
пляжах сьогодні багато занзібарців 
пропонують екскурсії. Почувши, 
що ви з України, вони обов’язково 

видадуть набір фраз, серед яких 
“як ся маєте”, “дякую” і навіть “Сла-
ва Україні!”.

Життя поза часом 
Коли б мене попросили кілько-

ма словами сказати, який він – За-
нзібар, я б сказала – він різний. 
Що побачити за сім-десять днів? 
Обов’язково – місцеві села. Біль-
шість занзібарців сьогодні живуть 
незалежно від часу. Чоловіки так 
само ловлять рибу, а жінки зайня-
ті сільським господарством і вихо-
ванням дітей. Люди прив’язані до 
природи та її дарів. Один з найваж-
ливіших ресурсів, наприклад, коко-
сова пальма. Листя використову-
ють для будівлі хатин, плоди вжи-
вають у їжу, а з шкаралупи виготов-
ляють сувеніри для туристів. Всі 
пальми тут пораховані, а зрубати 
пальму-годувальницю вважається 
страшним злочином.

Села на Занзібарі схожі між со-
бою. Вузькі вулички в дощ вкрива-
ються калюжами. Низенькі хатки 
з темними віконницями прикри-
ті шматком тканини або дошками. 
Електрики в селах теж нема. Тобто 
технічно вона є, але платити за неї 
можуть і готові далеко не всі. 

Земля на Занзібарі не особливо 
придатна для господарства. Про-
те люди приноровились вирощу-

вати, окрім спецій, ще рис і цукро-
ву тростину. Одним зі способів за-
робітку є також морські водорості, 
які вздовж берегів збирають жінки.

Острів  
з одним містом 

Єдине місто на острові – Стоун-
таун, тобто Кам’яне місто. Типове 
арабське поселення з вузькими ву-
лицями та крихітними будинками. 
Протягом багатьох років Кам’яне 
місто залишалося великим цен-
тром работоргівлі. Зараз на місці 
ринку рабів побудований англікан-
ський собор, але кілька кліток для 
невільників тут зберегли як турис-
тичну пам’ятку.

Свою назву Стоун-таун отри-
мав завдяки кораловому каменю, 
який використовували при будів-
ництві. От тільки не вірте путівни-
кам, які пишуть про білосніжні ко-
ралові стіни Стоун-тауна. Тому що 
вологість. Тому що бідність. Тому 
що дощі. Навіть тарілки супутни-
кових антен ржавіють, повернуті 
просто в небо.

Сьогодні місто перебуває під 
охороною ЮНЕСКО. Основна атрак-
ція для туристів – ринок, на якому, 
здається, можна знайти все. А ще 
відомі у всьому світі двері Стоун-
тауна, багато прикрашені різьбою. 

Джамбо, мамбо  
й акуна матата

Що можна ще зробити на Занзі-
барі? Заглянути в Стоун-тауні в бу-
динок, де жив Фреді Мерк’юрі. По-
годувати гігантських черепах на 
одному з маленьких островів. Най-
старшій – 185 років. Лінуватися й 
купатися. Всі ті насичені фарбами 
картинки з інтернету - це просто 
підробка порівняно з краєвидами 
Занзібару. 

Але якщо хочете повернути-
ся додому трішки іншими, без ван-
тажу думок і турбот, – спілкуйтеся. 
Люди на Занзібарі надзвичайно від-
криті та доброзичливі. Проходячи 
повз, неодмінно вітаються. Приві-
тання на суахілі звучить як “Jambo!”. 
І, коли йдете по вулиці, це “джам-
бо” лине з усіх боків. За ним слідує 
незмінне питання “Mambo?” - “Як 
справи?”. Найправильніше, що мож-
на на це відповісти, - “Acuna matata”, 
тобто, дослівно, “ніяких проблем”. 

На Занзібарі все - “Акуна мата-
та”. Це мені популярно пояснив мій 
провідник Джума. Сам він виріс у 
селі Кендва біля океану. Незважаю-
чи на те, що життя в селі, м’яко ка-
жучи, не дуже комфортне, здається, 
що місцеві вміють бути щасливими 
тут і тепер. Хоча дехто і мріє, що на-
збирає грошей і переселиться, на-
приклад, у Європу, яку тут знають 
в основному з розповідей туристів. 

– У нас все просто, – розказував 
Джума. – Захотів їсти – зірвав ба-
нан. Або порізав манго, або ананас. 
Захотів пити – зірвав кокос. Пішов в 
море – наловив риби. 

Фрукти справді тут ростуть 
весь рік. Як-не-як, практично еква-
тор. Температура навіть взимку не 
опускається нижче 22-25 градусів. 
Хіба що квітень вважається більш 
дощовим, але дощі минають так 
само швидко, як з’являються.
Довіряти  
світові та собі 

Порівнювати і проводити па-
ралелі: “як у них” і “як у нас” – спра-
ва невдячна і непотрібна. Занзібар 
гостинно зустрічає всіх. Дозвольте 
собі хоч раз у житті відчути, що “ні-
яких проблем” – це не зовнішні об-
ставини, а внутрішній спокій і го-
товність довіряти світові та собі. 

Антоніна БРИК.

острів «Баунті», «Слава Україні» та 

подорож у часі 

Це було так: я сиджу на мокрому пляжі, за спиною – 
Занзібар, переді мною – безмежний Індійський океан, 
додому – десять годин польоту. “Все добре?”, – питає 

хтось англійською. “Добре”, – зводжу погляд і бачу усміхненого 
чорношкірого хлопця в салатовій футболці. За п’ять хвилин ми 
розмовляємо, як давні знайомі. Занзібар – це взагалі не те, що 
ви будь-коли бачили. Забудьте пісеньку про цьоцю й кенгуру. 
Ця далека від нас Африка знайома, може, з пригодницьких 
книжок, які ми читали в школі. Але, як виявилось згодом, 
Занзібар особливий і для Африки. З пляжами, наче з реклами 
“Баунті”, з розкішними готелями і селами без електрики, у 
яких, здається, зупинився час або його взагалі не існує.

Занзібар: 

Travel Professional Group (TPG) 
– найбільший туристичний 
оператор України з 
національним капіталом. 

Наразі Travel Professional Group пропонує 
відпочинок у понад 100 країнах світу за більш ніж 
250 напрямками, а також послуги з організації 
ділових подорожей, корпоративних і тематичних 

заходів, послуги бізнес-консалтингу за кордоном, 
організацію авіаперевезень будь-якого класу в усі 
країни світу, послуги VIP-класу по всьому світу. З 
2011 року на території України компанія розвиває 
власну франчайзингову мережу туристичних 
агентств Travel Professional Agency.
З питань будь-яких консультацій та організацій 
відпочинку можна звертатись за тел.:  
(044) 545-44-44, info@tpg.ua, www.tpg.ua.
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Свіжі овочі й приправи
хай смакують 

в перших стравах
Кожна хороша господиня повинна знати, як нагодувати своїх рід-

них, щоб усі були задоволеними не тільки прекрасним смаком і арома-
том страв, а й щоб їжа була корисною.  А досягти  цього неможливо без 
перших страв, адже смачні супи та борщі покращують роботу шлунка 
та чудово втамовують голод. Тож пропонуємо вам добірку як традицій-
них, так і оригінальних рецептів супів, щоб ви могли тішити своїх найдо-
рожчих щоразу новими та оригінальними стравами.

Часниковий суп

Потрібно: 2 л курячого бульйону, 230 
г зеленого пір’я часнику, 1 стебло цибулі-
порею, сіль, мелений чорний перець, сік 
лимона, 4 цибулі-шалот, 1 багет, оливкова 
олія, 2 столові ложки нарізаного часнику.

Приготування: у велику каструлю на-
лити курячий бульйон, довести до кипін-
ня і зменшити вогонь до мінімуму. Додати 
дрібно нарізане пір’я часнику і цибулю-
порей, варити на слабкому вогні 5 хви-
лин. Додати сіль, перець і лимонний сік, 
подрібнену цибулю-шалот. Поки варить-
ся суп, багет нарізати на скибочки товщи-
ною 1,5 см. Обсмажити грінки на оливко-
вій олії до золотистої скоринки. Налити 
суп в тарілку і подавати з грінками, поси-
павши його зеленню часнику.
Весняний супчик з руколи 

Потрібно: 1 ст. бульйону, пучок руко-
ли, по 2 ст. л. подрібненого естрагону, пір’я 
часнику (або іншої улюбленої зелені), 1 ст. 
л. свіжовичавленого лимонного соку, 1 ст. 
л. оливкової олії, морська сіль за смаком.

Приготування: бульйон розігріти і 
додати  всі інгредієнти, крім солі і спецій. 
Перелити бульйон у блендер і акуратно 
подрібнити все на високій швидкості до 
отримання однорідної маси. Додати сіль, 
спеції і лимонний сік за смаком.
Весняний суп- пюре 
із зеленим горошком 

Потрібно: зелений горошок – 500 г, 
кабачок – 1 шт., ріпчаста цибуля – 1 шт., 
бульйон овочевий – 1 , 5 л, вершки 20 % – 
200 мл, вершкове масло 1-2 ст. л., рослин-
на олія – 1 ст. л., борошно – 1 ст. л., сіль – за 
смаком, спеції – за смаком, грінки – для 
подачі.

Приготування: очистити і дрібно на-
різати ріпчасту цибулю. Розігріти в ско-
вороді олію, пасирувати на ній нарізану 
цибулю. Взяти невеликий кабачок, очис-
тити його і позрізати на невеликі шма-
точки. Додати до цибулі шматочки кабач-
ка і тушкувати до м’якості. Потім всипа-
ти в сковороду горошок і тушкувати ще 

10 хвилин. Якщо суміш почне прилипати 
до сковороди, додати трохи води. Посоли-
ти приготовлену суміш, додати спеції, ре-
тельно перемішати. Подрібнити овочі за 
допомогою блендера, для зручності мож-
на додати туди трохи овочевого бульйону 
( 100 мл).

Розтопити в іншій сковороді вершко-
ве масло. Обсмажити столову ложку бо-
рошна у вершковому маслі. Додати трохи 
бульйону, постійно помішуючи суміш. Ви-
класти в сковороду подрібнені овочі і за-
лити все овочевим бульйоном, що зали-
шився.

Додати в бульйон вершки, довести суп 
до кипіння і вимкнути вогонь.

Приготувати грінки: нарізати хліб 
або батон кубиками і підсушити в духовці.

Весняний суп- пюре із зеленим горо-
шком готовий! Подавайте його гарячим, а 
в окремий посуд викладіть грінки.

Порада: замість овочевого можна ви-
користати м’ясний або курячий бульйон.
Крем-суп
 із шампіньйонами

Потрібно: 500 г шампіньйонів, 2 не-
величкі цибулини, 2 ст. л. борошна, 50 г 
вершкового масла, 600 мл курячого, ово-
чевого або м’ясного бульйону, 200 мл 
вершків (можна 10%), сіль і перець за сма-
ком.

Приготування: дрібно нарізати ци-
булю. Гриби нарізати пластинками. У ка-
струлі з товстим дном розігріти 2 ст. л. 
олії., покласти цибулю і смажити 3-4 хви-
лини. Додати гриби і смажити ще 5-7 хви-
лин.

В іншій каструлі (сковорідці) розтопи-
ти вершкове масло, вмішати в нього бо-
рошно і смажити впродовж двох хвилин. 
Поступово помішуючи, влити бульйон 
і довести його до кипіння. Додати шам-
піньйони і цибулю, перемішати і знову до-
вести до кипіння. Подрібнити за допомо-
гою блендера. 

Додати сіль і перець за смаком, і три-
мати суп на маленькому вогні ще 7 хви-
лин. Потім влити вершки, ще раз довести 
до кипіння і зняти з вогню. Подавати, по-
сипавши сухариками або подрібненими 
грецькими горіхами.
Суп-пюре зі шпинату

Потрібно: 400 г шпинату, 2 картопли-
ни, 1 цибулина, 1,5 л курячого бульйону, 
сіль, перець, прованські трави, 100-150 
г вершків, 2-3 ст. л. оливкової олії, 1-2 л. 
вершкового масла.

Приготування: на сковорідку влий-
те олію, додайте масла і підсмажте цибу-
лю до золотистого кольору, потім додай-
те розморожений шпинат і тушкуйте 20 
хв. Поріжте кубиками картоплю (за ба-
жанням можна порізати і моркву) і туш-
куйте до готовності. Коли все стушкуєть-
ся, додайте сіль, перець, трави прован-
ські можна замінити хмелі-сунелі,  влийте 
вершки і збийте все блендером. Окремо 
закип’ятіть бульйон, додайте туди шпи-
нат і доведіть до кипіння. При подачі мож-
на посипати пармезаном. 

Цибулевий суп у горщику
Потрібно: 500 г цибулі, 50 г вершково-

го масла, олія, середнє яблуко, 1 л овоче-
вого або м’ясного бульйону, 2 ст. л. борош-
на, сіль, по щіпці мускатного горіха, майо-
рану, зелень, тертий сир, батон.

Приготування: на маслі з додаванням 
олії обсмажити порізану півкільцями ци-
булю. Додати очищене і порізане яблу-
ко. Досипати борошно, додати спеції, сіль. 
Долити бульйон, варити приблизно 10 
хв., потім перекласти у глиняні горщики.

Готуємо грінки: з білого батона вирі-
заємо круглі грінки за розміром отвору в 
горщиках, підсушуємо на сухій сковоро-
ді або в тостерниці до рум’яного кольору. 
Грінки кладемо в горщики зверху, приси-
паємо тертим сиром, і - в духовку до роз-
плавлення сиру.
Крем-суп з зеленого 
горошку з м’ятою

Потрібно: 500 г зеленого замороже-
ного або свіжого горошку, пучок свіжої 
м’яти, 5 ст. л. оливкової олії, сіль, чорний 
перець за смаком, сметана для заправки, 
кілька стебел свіжого базиліку.

Приготування: у невелику кількість 
киплячої води (не більше літра) кладемо 
листя м’яти, хай покипить 3-4 хвилини. 
Додаємо горошок і відварюємо його до 
м’якості, але не до втрати кольору. Відли-
ти відвар в окремий посуд (він ще знадо-
биться), і горошок разом з олією протерти 
крізь сито або добре збити в блендері. До-
дати сіль, перець, відвар - і збити ще раз. 
Налити в тарілки, збризнути оливковою 
олією, додати сметану і кілька листків сві-
жого базиліку. 
Вершковий суп із сьомгою

Потрібно: 300 г філе свіжої сьомги або 
форелі, 500 г картоплі, 300 г помідорів, 
цибуля порей або ріпчаста (1 цибулина), 
150 г моркви, 500 мл вершків (10-20%), 
сіль, олія, зелень до смаку.

Приготування: цибулю дрібно порі-
зати, моркву натерти на дрібній тертці. 
Картоплю почистити, нарізати невелики-
ми кубиками або брусочками. Сьомгу на-
різати невеликими шматочками.

Помідори очистити від шкірки (щоб 
шкірка знялась легше, можна помідори 
опустити на декілька секунд в кип’яток), 
нарізати кубиками. В каструлі  на олії об-

смажити цибулю. Додати моркву, обсма-
жити. Добавити помідори, злегка обсма-
жити. Потім налити 1 л. води, довести до 
кипіння.

Коли вода закипить, додати карто-
плю, трохи посолити, варити 5-7 хвилин. 
Потім добавити сьомгу та влити вершки. 
Варити до готовності картоплі (3-5 хви-
лин). Готовий суп посипати зеленню.
Сирний суп з брокколі 
і печерицями

Потрібно: 5-7 печериць, 2 плавле-
них сирки, 200 г брокколі, 2 картоплини, 
1 морквина, сіль, олія для обсмажування.

Приготування: печериці нарізати, об-
смажити 5-10 хвилин. Моркву натерти на 
тертці і теж обсмажити. Брокколі поділи-
ти на суцвіття. Можна брати свіжу брок-
колі (в сезон) або заморожену. Порізати 
картоплю, покласти всі інгредієнти ки-
плячу воду,  посолити і варити 10 хвилин. 
Натерти сирки на крупній тертці і додати 
в суп.

Варити ще  5 хвилин, поки сирки не 
розійдуться. Посипати сушеним кропом 
(при бажанні) і томити ще пару хвилин. 
Подавати сирний суп з сухариками або 
грінками.
Морквяно-яблучний суп

Потрібно: 6 морквин, 1 цибуля, 1 сте-
бло цибулі порей, 2 см імбиру, 3 зубчики 
часнику, 1 яблуко, 30 мл оливкової олії, 
1,5 л овочевого бульйону.

Приготування:  для початку почис-
тити моркву і яблуко, нарізати великими 
шматочками. Дрібно порізати цибулю, ім-
бир, часник.

У сотейнику обсмажити на оливко-
вій олії цибулю до прозорості, додати 
імбир і часник, смажити ще 3 хвилини. 
Тим часом бульйон повинен закипіти. 
Додайте в нього обсмажену цибулю і ва-
ріть 2 хвилини. Саме час додати морк-
ву і яблуко. Варити треба до готовнос-
ті моркви - проколіть її виделкою, якщо 
входить легко - готово! Злийте більшу 
частину бульйону в окрему ємність (він 
ще знадобиться). Блендером збийте суп. 
Якщо вам здається, що він занадто гус-
тий - додавайте бульйон і продовжуйте 
працювати блендером. У результаті має 
вийти однорідна, дуже ніжна і ароматна 
суміш.
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Дозвілля

Відповіді

Дружина скаржиться лікареві на чо-
ловіка:

- Порадьте, що робити: він цілу ніч 
так хропе, що наш собака не витримує й 
починає гавкати.

- А ви хотіли, щоб пес хропів, а чоло-
вік гавкав?

  
- Коханий, купи мені авто.
- Навіщо? 
- Навчуся їздити - світ побачимо.
- Який: той чи цей?

  
Чоловік прийшов на прийом до кар-

діолога:
- Скільки пляшок пива на день випи-

ваєте? - запитує лікар.
- Чотири.
- Але ж я дозволив тільки дві!
- Терапевт також дві дозволив.

  
Російський прем’єр Мєдвєдєв скликав 

екстрену нараду уряду й каже:
- В усіх цивілізованих країнах, коли 

виникає гучний фінансовий скандал, 
миттєво починаються перевірки, аре-
штовують підозрюваних, визначають 
вину учасників. А в нас якісь заходи про-
вели?

- Безумовно, Дмітрій Анатольєвіч! - 
рапортує один із вищих поліцейських чи-
нів. - Затримані десятеро громадян, які 
вийшли на мітинг, і оголошені в розшук 
журналісти, які про це написали. 

  
Зустрілися двоє знайомих жінок. 
- Куди біжиш? - запитує одна. 
- У міністерство, порядок наводити.
- Ого! Ти як туди пробилася?!
- Влаштувалась прибиральницею.

  
На засіданні Кабміну.
- Під час кризи уряд повинен 

пам’ятати про малих підприємців, авто-
мобілістів і звичайних працівників.

- Але в країні є ще пенсіонери, студен-

ти...
- Ви абсолютно праві, колего, для них 

також можна ввести який-небудь пода-
ток.

  
- Куме, чому Путін так хоче провести 

в Московії Чемпіонат світу з футболу в 
2018 році?

- Атож, ви не здогадуєтесь?! Хоче на 
власні вуха почути: «Ла-ла-ла-ла-ла…»

  
Дружина при смерті вирішила зізна-

тися чоловікові у своїх гріхах. 
- Коханий, я зраджувала тобі з твоїм 

братом, найкращим другом і з садівни-
ком.

- Я знаю, кохана. За це тебе й отруїв.

Украiнськi 
жарти

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

поставлю сильний дзеркальний
 захист, можлива особиста

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

.

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.

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 
0961253885

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287
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ГОРОСКОП
з 11 до 17 травня
Овен  

Перш нiж зробити комусь послу-
гу, запитайте, а чи потрiбна вона тiй 
людинi. Друзi не завжди розумiють вас, 
тому стримуйте емоцiї.
Телець 

Щоб досягти успiху у великих спра-
вах, почнiть iз дрiбниць. Не залишай-
те на завтра те, що можна зробити 
сьогоднi.
Близнюки 

Останнiм часом ви хочете змiнити 

життя, головне – вірити у власні сили. 
Бiльше працюйте, удосконалюйте свої 
навички. Удача на вашому боці.
Рак 

На роботi суцiльний аврал, на все не 
вистачає часу. Скористайтеся допомо-
гою колег. Удача супроводжуватиме вас 
у ділових справах. У вихідні відпочинь-
те з сім’єю.
Лев 

На роботі справи йтимуть добре, 
з’явиться можливість для росту та осо-
бистого розвитку. У стосунках з близь-
кими людьми пануватиме розуміння. 
Діва 

Радимо вам вiдпочити. Органiзму 

треба накопичити енергiю для 
майбутнiх трудових подвигiв.
Терези 

Доведеться вирiшувати побутовi 
питання. Це може бути ремонт старої 
технiки або покупка нової. Сприятли-
вий час для покупок. 
Скорпіон 

Вам важко зважитися на новi про-
екти, декому не вистачає досвiду. У 
цьому вам допоможуть квалiфiкованi 
спецiалiсти.
Стрілець 

Наприкiнцi тижня ви зустрiнетеся 
з впливовими людьми, якi допоможуть 
реалiзувати вашi iдеї. Чекайте важливу 

iнформацiю.
Козеріг 

Дещо скрутне фiнансове становище 
скоро поліпшиться, хоча додаткова ро-
бота не завадить. У вихiднi плануйте 
сiмейний вiдпочинок.
Водолій 

Нарештi ви зможете трохи роз-
слабитися пiсля напруженої роботи. 
Запросiть гостей i влаштуйте веселу 
вечiрку.
Риби 

Ви звикли бути в центрi ува-
ги, але при цьому дiяти самостiйно. 
Вам удасться залучити iнвесторiв для 
майбутнiх проектiв.

індекс - 68710

У ціну газети враховано вар-
тість поштових послуг:  при-
йом та доставка видання до 

передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

Передплата-2016 на

«Наш ДЕНЬ»
незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

1 місяць – 13,93 грн.
     3 місяці – 41,09 грн.
          6 місяців –  80,48 грн.
             

Вітаємо!
14 травня святкує 
День народження 

дорога донечка, 
найкраща матуся, щира 

парафіянка, доброзичлива сусідка
Оксана Євгенівна Халупа
із с. Плотича Козівського району.

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай небо сміється барвінковим квітом,
А нива життєва врожаїться житом!
Нехай обминають невдачі та грози,
І лише від сміху з’являються сльози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди!
Пречиста Діва скрізь допомагає,
І Господь з неба милість посилає!

З любов’ю – мама Надія, син Іван, дочка Ольга. 

Вітаємо! 
14 травня святкує День народження 

дорога мама, бабуся
 Антоніна Іванівна Дубова
із села Плотича Козівського району

Найдорожча й найкраща, матусю рідненька,
В цей день ми вклоняємось дуже низенько
За те, що добром зігріваєте нас,
Що можемо всі прихилитись до Вас!
Сивина – не мамині літа,
Це її дітей невдачі й болі,
І тривоги, і щоденний страх, 
Чи щасливі всі, чи всі здорові.
Зморшки – то не мамині літа,
Матуся не може постаріти
Поки радість світиться в очах,
Доти діти долею зігріті. 
Хай цвіте на стежці мамин слід,
І здоров’я Бог все посилає,
Хай щодня і ще багато літ
Мама біля хати радо всіх стрічає. 
А нині Вам шлемо сердечні слова,
А Бог хай дарує щасливі і многі літа!

З повагою і любов’ю – сини Андрій, Володимир, Василь  
з сім’єю, онук Ігор з дружиною Світланою і сином Олександром.

Дві п’ятірки життя виставляє
Жінці гарній й такій молодій,
Небо затишку в долі бажає,
Сонце радості стелить сувій. 
Ми вітаєм із святечком долі,
У дарунок – троянди сердець,
Щоб на Вашім життєвому полі
Вас беріг наш Небесний Отець.
Щоб не плакало серце від болю,
А раділо душевним теплом,
Щоб на ниву під назвою «доля»
Ваші справи вертались добром.
Нехай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа!

Тож найкращі вітання від усіх інструкторів 
з передплати Тернопільської області. 

 Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість в кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя без ліку.
Добра і веселощів зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода. 
Нехай же Вам квітує весно-цвіт,
В житті збуваються найкращі мрії,
І доля посилає многа літ,
Добра, бадьорості, любові і надії!

З повагою – колеги 
з відділу розповсюдження 

періодичних видань.

Вітаємо!
Начальника відділу розповсюдження періодичних видань 

Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Оксану Юліанівну Ліпську з Днем народження!

Вітаємо! 
15 травня святкує День народження 

щаслива мама, любляча бабуся та прабабуся,
 вірна подруга шкільних років і до сьогодні

Іванна Василівна Ярова 
із села Плотича Козівського району.

Усміхається сонце ласкаво,
У цвіт весняний вбирається земля,
У нашій родині сьогодні свято,
День народження матуся стріча!
Встала вона дуже рано
І прибрала все старанно,
Поспішала, збилась з ніг, 
Бо пекла торта й пиріг.
Непосида наша мама, 

діла все шукає.
За роботою вона і років не помічає.

Тож із святом Вас вітаємо
І здоров’я лиш бажаємо.
Щастя, радості, добра,
Щоб доля щедрою була!
Щоб ноги Ваші не боліли,
Ще довго по землі ходили.
Хай до ста благословенням Божим
Стелиться весь 

Ваш життєвий шлях,
Хай ніколи не туманять сльози
Щастя материнського в очах.

З повагою -  Іванна Ярема, діти, онуки, правнуки.

Вітаємо!
Найкращу у світі матусю, дружину, 

доньку та сестру
Валентину Георгіївну Волохату

із села Лози Збаразького району
Наша мила і люба, найкраща у світі, 
Бажаємо щастя, даруємо квіти. 
Щоб сонце і зорі плекали тепло, 
Щоб завжди здоров’я у Тебе було. 
Щоб смутку не знала, ми просимо долі, 
Добра тобі й радості, рідна, доволі. 
Бо людям для щастя багато не треба – 
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята
Дарує багаті і многі літа

З любов’ю та повагою - діти, чоловік,
 батьки, сестри, брати та племінники.




