
Виконувач обов’язків міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун розповіла у 
Тернополі про те, чому потрібні  
реформи і як уже невдовзі  
лікуватимуть українців.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

8 березня - хмар-
но з проясненням, 
можливий дощ, тем-
пература повітря вно-
чі 3-4, вдень 8-11 гра-
дусів тепла. Схід сон-
ця - 6.42, захід - 18.13.  

9 березня - хмар-

но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
5-6, вдень 6-11 граду-
сів тепла. Схід сонця 
- 6.40, захід - 18.15. 

10 березня - хмар-
но, дощ, температу-
ра повітря вночі 4-5, 
вдень 7-9 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.38, 
захід - 18.16.  

11 березня - хмар-
но, дощ, температу-

ра повітря вночі 4-5, 
вдень 6-7 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.36, 
захід - 18.18. 

12 березня - хмар-
но з проясненням, 
дощ, температура по-
вітря вночі 3-4, вдень 
5-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.34, за-
хід - 18.19. Повний мі-
сяць.  

13 березня - хмар-

но, можливий дощ, 
температура пові-
тря вночі 3-4, вдень 
3-8 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.32, за-
хід - 18.21. 

14 березня - хмар-
но, можливий дощ, 
температура пові-
тря вночі 1-2, вдень 
2-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.30, за-
хід - 18.23. 

Погода в 
Тернополі  
й області

9  
стор.
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

І зраду можна 
простити…

День відкритих 
дверей

Державний навчальний заклад 
«Тернопільський центр 
професійно-технічної освіти»

запрошує усіх бажаючих на

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 8, тел. 52-35-89.

який відбудеться 26 березня 
2017 року об 11 год. за адресою: 
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Школярі знову навчатимуться 12 років
В Україні затвердили проект реформи освіти

Уманський цегельний завод 
запрошує до співпраці бригаду  
працівників на чолі з бригадиром.
З/п за домовленістю. Житлом забезпечуємо. 
Вікових та статевих обмежень не маємо. Неповнолітніх, нарко та алко залеж-
них, а також людей, які перебували в місцях позбавлення волі не турбувати.

За довідками звертайтесь за телефонами:
(096) 313-00-97 Галина Михайлівна,
(067) 132-93-70 Сергій Єрмалайович, (050) 536-83-23.

Найміть собі лікаря

Перші хрестики на полотно 
майстриня Надія Мищишин 
поклала у шість років
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Під час церемонії 
вручення сертифікату 
на суму 556 тис. грн., 

Президент Петро Порошенко 
наголосив, що сьогоднішня 
подія - яскраве свідчення того, 
що ініціатива зробити 2016 
рік Роком англійської мови, 
дала можливість побачити 
найкращих агентів – агентів 
змін.

«Сьогодні англійська мова – як пові-
тря. Без англійської мови просто не уяв-
ляєш собі повноцінного життя, досту-
пу до абсолютно нового пласту знань, 
інструменту для саморозвитку. Влас-
не кажучи, це - дуже потужний інстру-

мент для нашого руху в Європу», - ска-
зав Президент.

Глава держави зауважив, що Фонд 
Петра Порошенка стояв біля витоків 
цієї ініціативи: «Ми впевнені, що ця 
символічна подія – у вигляді підтримки 
вчителів – лише перший крок, і те, що 
запалить цей рух по всій країні».

Кажучи про проект Go Global, дирек-
тор Британської Ради в Україні Саймон 
Вільямс наголосив, що для нього вели-
ка честь працювати в Україні і з укра-
їнцями: «Це фантастично. Це велика 
честь для Британської Ради співпра-
цювати з Фондом Порошенка в цьому 
проекті. І ми бачимо успішну його ре-
алізацію, а саме - збільшення кількос-
ті людей, які вже розмовляють англій-
ською».

Зазначимо, що Фонд Петра Поро-
шенка - єдиний благодійний фонд в 
Україні, який здійснює свою діяльність 
винятково за кошти засновника.

Згідно з електронною декларацією 
Президент Петро Порошенко у 2014-
2016 роках перерахував близько 400 
мільйонів гривень на благодійність та 
підтримку нашої армії.

За його словами, відкриття 
навіть маленької власної спра-
ви – це хороша альтернатива 
найманій праці, і вона дедалі 
популярніша на Тернопільщи-
ні. Адже, як відомо, протягом 
минулого 2016 року в області 
зареєстровано понад 3 тисячі 
фізичних осіб-підприємців та 
425 юридичних осіб.

Водночас, зауважив Ігор 
Вонс, більшість підприємців-
початківців потребують під-

тримки – консультаційної, ор-
ганізаційної, технічної. Саме 
тому в обласній адміністра-
ції активно розпочали роботу 
над створенням мережі бізнес-
інкубаторів та Агенції регіо-
нального розвитку.

«Створення умов для само-
зайнятості населення є про-
гресивною стратегією. До неї 
вдавалися більшість країн, які 
нині мають успішні показни-
ки економічного зростання. 

Ми бачимо, що на Тернопіль-
щині є велика зацікавленість 
у відкритті власної справи, а 
от умов таким підприємцям-
початківцям ще недостат-
ньо, бракує їм і підтримки. 
Тому ми і плануємо створен-
ня Агенції регіонального роз-
витку, завданням якої буде су-
провід та допомога у розви-
тку новоствореного бізнесу. А 
бізнес-інкубатори стануть міс-
цем, де народжуються і зроста-
ють успішні проекти. Ймовір-
но, перший з них з’явиться на 
базі обласного Центру зайня-
тості», - зазначив заступник 
голови ОДА.

Нагадаємо, в Тернопіль-
ській області також розробили 
концепцію створення Центрів 
підтримки підприємництва, 
у тому числі консультаційних 
центрів в об’єднаних терито-

ріальних громадах. Досягну-
то попередніх домовленостей 
з Програмою «Польська допо-
мога» щодо створення таких 

центрів та навчання фахівців. 
Крім того, розпочалася робо-
та зі створення Агенції регіо-
нального розвитку.

Президент виділив півмільйона гривень 
на стипендії вчителям англійської мови

Ігор ВОНС: «Бізнес-інкубатори стануть місцем, 
де народжуються і зростають успішні проекти»
Підтримка малого та середнього 

підприємництва є складовою загальної 
Стратегії розвитку цього сектора економіки 

Тернопільщини на найближчі три роки. В рамках 
її реалізації в Тернопільській ОДА працюють над 
розробкою різних компонентів, котрі б дозволили 
максимально ефективно вести власну справу. 
Одним із компонентів – є створення мережі бізнес-
інкубаторів. Про це сказав заступник голови - 
керівник апарату ОДА Ігор Вонс.

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко 
передали сертифікат Благодійного Фонду Петра Порошенка на виплату 
стипендій вчителям – учасникам проекту «Вчителі англійської мови – агенти 
змін», які у рамках національної кампанії «Україна Speaking» проводять 
навчальні тренінги з підвищення рівня викладання англійської мови в 
загальноосвітніх навчальних закладах.
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Антоніна  
БРИК.

«Це я, сімейний  
лікар, приніс  
договір…»

Вже не перший рік в Украї-
ні планують якісь чергові кро-
ки з реформування охорони 
здоров’я. Ще в 2011 році уря-
довці на чолі з Миколою Аза-
ровим та Раїсою Богатирьовою 
активно використовували гас-
ло про те, що, як у країнах Єв-
ропи, "гроші ходитимуть за па-
цієнтом". Втім, гроші далі "хо-
дять із пацієнтом" - коли по-
трібно платити буквально за 
все, щоб отримати медичну 
допомогу. Запустити реформи 
збираються нинішнього року 
в рамках переведення системи 
охорони здоров’я на страхову 
модель. Вже влітку зміни має 
відчути первинна ланка меди-
цини.

Що це означає для нас із 
вами? До 1 липня українців про-
сять укласти договір із сімей-
ним лікарем. Це може бути фа-
хівець, до якого ви зараз ходи-
те, або ж будь-який інший, яко-
му довіряєте. Вибір залишаєть-
ся за пацієнтом. Саме на основі 
договору держава буде оплачу-
вати лікування. За кожного па-
цієнта лікар отримуватиме пев-
ну суму в місяць. 

Якщо пацієнту щось не спо-
добається, він зможе розірва-
ти контракт і укласти його з 
іншим фахівцем. При цьому 
прив’язка до місця проживан-
ня взагалі скасовується. Однак, 
краще обирати лікаря, який 
практикує поруч з вами. Адже 
він буде видавати рецепти на 
ліки, вартість яких відшкодо-
вує держава, медичні довідки та 
прийматиме рішення про ваше 
подальше лікування. Якщо у 
вас, приміром, заболіла нога, са-

мому піти до ортопеда, як рані-
ше, вже не вдасться. 

Звісно, є ситуації, коли лі-
кар у відпустці або коли пацієн-
ту потрібна допомога в чужому 
місті. У таких випадках можна 
буде звернутись до найближчо-
го чергового центру первинної 
допомоги. 

Реформа з точки 
зору сільської 
бабусі

Де ж знайти справді кваліфі-
кованого лікаря? А якщо ви жи-
вете у віддаленому селі, де нема 
ні амбулаторії, ні нормальної 
дороги?

- Коли ми будемо платити за 
кожного пацієнта, то лікарі самі 
будуть зацікавлені в тому, щоб 
цього пацієнта знайти і нада-
вати якісні послуги, - запевняє 
Уляна Супрун. - Також має бути 
відповідальність самих людей 
і місцевої влади. Якщо в селі 
нема своєї амбулаторії, можли-
во, вона є в сусідньому. Сільська 
рада має виділити приміщення, 
куди лікар зможе приїжджати 
хоча б раз у тиждень і прийма-
ти пацієнтів. Є також ідея: за-
провадити медичне таксі для 
того, щоб відвідувати пацієнтів. 
Але не може бути так, що кожен 
хворий почне викликати собі 
лікаря додому, якщо може при-
йти на прийом.  

Не закриють, але 
перепрофілюють?

Наразі в МОЗ радяться 
щодо того, як мають вигляда-
ти так звані маршрути пацієн-
та. Йдеться про створення в об-
ластях госпітальних округів. У 
кожному з них повинна бути, 
зокрема, повноцінна лікарня, в 

якій оперують і народжують ді-
тей, накладають гіпс і лікують 
при інфекційних захворюван-
нях. Округ формується таким 
чином, щоб з прилеглих до ньо-
го населених пунктів до лікарні 
можна було дістатися в ме жах 
години, в тому числі й на маши-
ні швидкої допомоги.

-  Зараз ми працюємо з регі-
онами, щоб вони самі вирішу-
вали, як госпітальні округи ма-
ють виглядати, - говорить в.о. 
міністра. – Приміром, у Терно-
пільській області має бути чо-
тири округи.  Бо в Києві  ми мо-
жемо подивитись на карту і собі 
намалювати, що хочемо, але на 
місцях краще знають, які лікар-
ні можуть надавати певні по-
слуги, чи є туди нормальні до-
роги, щоб доїхати. Бо дороги 
- велика проблема. 

Навіщо потрібні госпіталь-
ні округи? Для оптимізації. Як 
би не намагалися заговорити 
проблему представники влади, 
але саме це слово звучить осно-
вним лейтмотивом. В області, 
каже Уляна Супрун, можна обла-
штувати і 25 госпітальних окру-
гів, однак - якщо місцева влада 
знайде на них фінансування.  

У буденному сьогоденні 
отримаємо те, що якщо визна-
чені лікарні пріоритетні, у роз-
виток яких будуть направле-
ні інвестиції, значить, будуть і 
непріоритетні. Судячи з відпо-
відей чиновників, наразі немає 
чіткого уявлення, що повинно 
відбуватися з такими установа-
ми, зокрема з районними лікар-
нями. Обіцяють, зокрема, що 
жодну закривати не будуть. Але 
так, як було, не залишиться. 

Хто буде платити?
Найбільше, мабуть, що ці-

кавить пацієнтів - хто платити-
ме за медичні послуги. У планах 
Мінохорони здоров'я – створи-
ти систему державного медич-
ного страхування. Проте, запро-
вадження нових податків чи 
страхових внесків не передба-
чається. Фінансовими питання-
ми займатиметься Національ-
на служба здоров’я – централь-

ний орган виконавчої влади, що 
і направлятиме виділені держа-
вою кошти тому лікарю, з яким 
пацієнт підписав договір.   

- Ніщо не є безкоштовним, 
бо навіть за нашу начебто без-
коштовну медицину ми всі вже 
заплатили податки, - пояснює 
Уляна Супрун. - Що передбачає 
реформа? На первинній ланці 
на кожного пацієнта будуть ви-
ділені гроші згідно з підписа-
ним договором. Є базовий па-
кет послуг, їх пацієнти зможуть 
отримати, не сплачуючи своїх 
коштів. Якщо потрібно - сімей-
ний лікар скерує хворого на вто-
ринну ланку. Цього року в лікар-
нях все буде без змін, але вже з 
наступного за медичні послуги 
там платитимуть по-іншому. 

Кожна хвороба, пояснює 
Уляна Супрун, матиме свій спе-
цифічний код, будуть визначені 
й тарифи на лікування. 

- На первинній ланці сто-
відсотково будуть надані безо-
платні медичні послуги, це сто-
сується і екстреної допомоги, 
- розповідає Уляна Супрун. - На 
вторинній і третинній ланці не 
буде достатньо фінансування в 
держави, тому ми плануємо за-
провадити співоплату. Пацієнт 
може додатково мати приват-
ну страховку, будуть і соціаль-
ні програми для тих, хто не має 
змоги сам платити. Так само як 
є субсидії, можуть бути субси-
дії в медицині. Крім того, місто 
й село можуть допомогти. Але, 
можливо, і самому треба буде 
заплатити цю різницю. 

"Не 10 заповідей 
Божих"

Реформування галузі має 
тривати три роки. Уже у 2020-
му, каже в.о. міністра, система 
охорони здоров’я в Україні аб-
солютно зміниться. Втім, для 
початку змін у медицині бракує 
ще кількох прийнятих законів. 

- Ми вже два роки чекаємо 
на закон щодо автономізації ме-
дичних закладів, - каже в.о. мі-
ністра. - Бо ми не можемо мати 
державне страхування, якщо 

медичні заклади не є автоном-
ними і не можуть  отримувати 
кошти від державної страховки. 
Також чекаємо на закон щодо 
державного страхування. Необ-
хідні й зміни до бюджету і до са-
мого Бюджетного кодексу, аби 
з липня 2017 вже по-іншому 
можна було оплачувати пер-
винну ланку.

У МОЗ переконують: рефор-
ма дозволить покращити на-
дання медичних послуг, підви-
щити зарплати лікарям, які на-
разі прив’язані до тарифної сіт-
ки, і стимулюватиме людей 
вчасно звертатися по допомогу. 

- Звичайно, є нарікання, що 
має бути безкоштовна меди-
цина, - каже Уляна Супрун. - Ні, 
має бути безоплатна. Українці 
в лікарнях зараз платять за все. 
Які можуть бути нарікання? За-
раз як є? Йдете до одного лікаря 
- беруть гроші одні, далі - інші. 
Реформа передбачає, що є по-
слуги, які люди гарантовано 
зможуть отримувати безоплат-
но. Якщо потрібно інше, то дер-
жава за визначеним тарифом 
частину заплатить, решта - ви. 

Пересічні ж українці хвилю-
ються, що позбудуться і того, 
що було. Критики реформи за-
значають, що гроші ж, які ма-
ють піти за пацієнтом, не такі 
великі, як анонсує міністерство. 
Недостатньо і кваліфікованих 
сімейних лікарів. А от тих ме-
диків, чиї заклади підпадуть під 
оптимізацію, схоже, теж дове-
деться "оптимізувати". 

Висловити свою думку щодо 
реформи можна наразі на сай-
ті МОЗ, де триває громадське 
обговорення проектів рішень. 
Пропоновані зміни, запевняють 
у міністерстві - це не "10 запові-
дей Божих" і їх можна коригува-
ти. 

Втім, перших результатів 
можна буде чекати, коли запра-
цює страховий механізм, а па-
цієнти підпи-
шуть перші до-
говори зі свої-
ми лікарями.

Уляна СУПРУН:
«Українці в лікарнях 
зараз платять за все. 
Які можуть 
бути нарікання?»

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я 
розповіла у Тернополі про те, чому потрібні реформи  
і як уже невдовзі лікуватимуть українців.

З 1 січня в Україні розпочалася реформа галузі 
охорони здоров’я. Багато пересічних мешканців 
міст і сіл про неї або знають мало, або взагалі 

не чули. Втім, у МОЗ обіцяють, що зміни будуть і 
вони стосуватимуться кожного. Наприклад, уже до 1 
липня нам потрібно знайти лікаря, якому довіряємо, і 
підписати з ним контракт. Де його шукати і які зміни 
в медицині на нас ще чекають?
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Олігархат – лежачий 
поліцейський на шляху 
розвитку країни

Лідер «Громадянської позиції» пе-
реконаний, що на сучасному етапі осно-
вною загрозою для України є олігархат.

- Саме його треба знищити як клас і 
перевести в категорію крупного бізнесу, 
який забув би дорогу на Банкову, на Гру-
шевського, у суди, в прокуратуру – крім 
випадків, коли його туди запрошують, - 
наголосив Анатолій Гриценко, зазначив-
ши, що олігархи мають втратити свою 
монополію не тільки у ключових сферах 
економіки, а й у суспільному житті.

- Допоки вони визначатимуть поря-
док денний та зароблятимуть у режимі 
мародерства, ділячись із владою, доти у 
нас не буде перспективи, бо саме олігар-
хат – лежачий поліцейський на шляху 
розвитку країни.  Відтак його знищення 
є ключовим завданням, якщо ми хочемо 
зберегти державу, - підсумував він.

Тарифна політика – 
майже геноцид нації

 - Партія «Громадянська позиція» 
- не комуністична. Ми не є якимись 
«ліваками», а поділяємо ліберально-
демократичні цінності. Однак те, що нині 
діється в системі комунальних тарифів, 
недалеке від такого явища, як геноцид, - 
сказав Анатолій Гриценко.

За його словами, насправді зараз від-
бувається не деолігархація, а, навпаки, 
подальша концентрація капіталів в ру-
ках кількох родин - їх прізвища відомі. 
Відбувається нищення середнього кла-
су і громадянського суспільства в цілому. 
З 15 мільйонів домогосподарств 9 міль-
йонів уряд «посадив» на субсидії. Що це 
означає? Передусім те, що олігархи апло-
дують – вони через субсидії гарантовано 
отримують з державного бюджету гро-
ші. Люди ж тих грошей не бачать, отже у 
них немає стимулу для енергозбережен-
ня. Окрім того, за таких обставин зростає 
тиск на тих, хто формує державний бю-

джет, створюючи робочі місця та сплачу-
ючи податки.

- Та найгірше, що через систему масо-
вих субсидій наш уряд будує в Україні… 
Росію – будує тотально залежне від вла-
ди суспільство. Щось подібне вже зробив 
Путін зі своїми кагебешниками, - акцен-
тував лідер «Громадянської позиції».

Також «Громадянська позиція» вва-
жає неприпустимим і виступає катего-
рично проти подальшого підвищення 
тарифів, а такі заяви з уст керівництва 
НКРЕКП, на жаль, вже прозвучали.

Які ж зобов’язання 
взяла на себе 
українська влада 
у меморандумі з МВФ?

У засобах масової інформації 
з’явилися суперечливі повідомлення про 
нібито вже підписаний меморандум з 
Міжнародним валютним фондом. Партія 
«Громадянська позиція» вимагає від вла-
ди оприлюднити текст цього документа, 
оскільки вона досі не поінформувала сус-
пільство про зобов’язання, які взяла на 
себе Україна.

- Наші громадяни неодноразово пере-
конувалися: коли політики щось роблять 
тишком-нишком, це – не до добра. То що 
ж може бути в меморандумі «не так», і де 
потрібно проявити твердість та принци-
повість усім нам? У жодному випадку не 
можна допустити, щоб у зобов’язаннях 
України піднімалося питання ринку зем-
лі, змін до пенсійного законодавства, 
швидкої приватизації державних під-
приємств у вкрай складних економічних 
умовах, коли їх вартість у рази нижча від 
реальної. Тож вважаю нашу вимогу щодо 
оприлюднення цілком логічною і ви-
правданою. Я читав попередні меморан-
думи і переконався, що спочатку вони 
писалися англійською, а вже потім були 
перекладені на українську мову. А мало б 
бути навпаки, - зауважив Анатолій Гри-
ценко. – Ніхто не має права нам диктува-
ти, що робити – ні Росія, ні Захід, ні хто 

завгодно. Тож, коли наша влада на напів-
зігнутих ногах підписує усе, що їй підно-
сять, це не що інше, як втрата суверені-
тету.

Пряник дали, 
а про батіг забули

Уже чимало зроблено в плані вдоско-
налення механізму судової та правоохо-
ронної систем. Однак, на думку голови 
координаційної ради партії «Громадян-
ська позиція», цей механізм ще так і не 
запрацював.

- Натомість, уже помітні серйозні не-
доліки у цій роботі. Протидія корупції – 
це завжди баланс стимулів і покарання. 
Наразі стимули створені: величезні зарп-
лати в антикорупційних органах та суд-
дям, їх захмарні пенсії тощо. Але чи хтось 
може захистити свої права без хабара? Я 
майже ніколи не чув ствердної відповіді 
на це запитання, причому – у різних ау-
диторіях. Тому вважаю, що було б саме на 
часі прийняти закон, який кардинально 
підвищує кримінальну відповідальність 
за неправомірну вигоду для трьох ка-
тегорій чиновників: слідчий, прокурор, 
суддя. Причому, на всіх рівнях – від ра-
йонного до найвищого, - впевнений Ана-
толій Гриценко.

Політик нагадав, що такий законо-
проект він вносив, коли був народним 
депутатом. Однак, незважаючи на те, що 
за цей документ тоді проголосували 363 
парламентарі, президент Ющенко його 
ветував. Подібний законопроект знову 
зареєстрований у Верховній Раді торік – 
за підписом більше 50 депутатів від різ-
них фракцій. Суть документа у наступно-
му: до слідчого, прокурора, судді, якщо 
вони взяли хабар і наслідком стало не-
правосудне рішення, застосовують три 
види покарання, так би мовити, в паке-
ті. Перше – пожиттєва тюрма, друге – без 
права на амністію, третє – з конфіскацією 
всього майна родини.

- Ось такий закон треба прийняти на 
противагу усім тим пряникам та ласо-
щам, яких вже для суддів і прокурорів і 
так забагато. Тоді існуватиме баланс сти-

мулів для ефективної роботи і механізм 
судової та правоохоронної системи за-
працює, - підсумував Анатолій Гриценко.

Відповідаючи на запитання журна-
лістів, лідер «Громадянської позиції» по-
дякував голові Тернопільської обласної 
організації партії Петру Ландяку за те, 
що той підняв на загальнодержавний рі-
вень питання доцільності спорудження 
на Дністрі каскаду гідроелектростанцій.

- Я офіційно звернувся з листом до 
прем’єр-міністра Гройсмана, де виклав 
ключові застереження, щоб не допусти-
ти трагічної помилки. У зверненні про-
поную такий механізм: створити робочу 
групу на чолі з профільним віце-прем’єром 
із залученням профільних міністерств, 
представників місцевих адміністра-
цій Івано-Франківської і Тернопільської 
областей, обласних рад, науковців, аби 
впродовж місяця провести всебічну екс-
пертну оцінку і запропонувати рішення. 
Якщо влада працює нормально – в інтере-
сах людей, – вона почує звернення науков-
ців, екологів, громадськості. Якщо не по-
чує – наривається на протестні дії різно-
го характеру, зокрема й масового, - сказав 
Анатолій Гриценко.

Також голова партії вважає, що бло-
када добровольцями «торгівлі на крові» 
вже виконала свою місію. Передусім, вона 
яскраво продемонструвала всю бездіяль-
ність влади упродовж трьох років війни в 
питанні диверсифікації енергоносіїв.

- Критична залежність від одного по-
стачальника неприпустима для жодної 
країни, тим паче, якщо ця залежність - від 
агресора. За три роки уже можна було за-
бути про російське вугілля та про росій-
ський газ, - зауважив Анатолій Гриценко, 
зазначивши, що не блокада винна, а урядо-
ва політика, бариги у владі, які сидять і за-
робляють гроші на вугіллі, на «Роттерда-
мі», на електроенергії – всюди.

Такими ж відвертими та принципо-
вими були відповіді лідера «Громадян-
ської позиції»  на інші актуальні питан-
ня, які турбують не лише тернополян, а 
й усіх українців.

Олег ГРУШКОВИК.

Àнатîліé ÃРÈÖÅÍÊÎ: «×еðеç ñиñтеìó 
ñóáñиäіé óðяä áóäóº 

в Óêðаїні… Рîñіþ»
Під час робочої поїздки у Тернопіль голова координаційної 
ради політичної партії «Громадянська позиція» зустрівся з 
викладачами та студентами ТНеУ, поспілкувався з депутата-
ми місцевих рад та партійним активом нашої області, а та-
кож дав прес-конференцію для представників регіональних 
засобів масової інформації. Пропонуємо вашій увазі основні 
тези виступу Анатолія Гриценка щодо поточної суспільно-
політичної ситуації в Україні.

інтернет-конференція Тернопільської 
ОДПі - про важливі питання

Тернопільська об’єднана ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській 
області спільно з інформаційним порталом 0352.ua, у 
п’ятницю, 10 березня 2017 року, з 15 до 16 години прово-
дитиме інтернет-конференцію за участю головного дер-
жавного інспектора Галини Петрівни Оленин на тему: 
«Спрощена система оподаткування. Податкова знижка».

Понад вісім тисяч найманих 
працівників - працевлаштували

Упродовж січня та лютого цього року до Тернопіль-
ської ОДПІ 2844 суб’єкти господарювання міста Терно-

поля і Тернопільського району подали повідомлення про 
прийняття на роботу 8005 найманих працівників. З цієї 
кількості - 1815 фізичних осіб - підприємців прийняли на 
роботу 3315 працівників. Про це інформував начальник 
відділу адміністрування податків із самозайнятих осіб 
Тернопільської ОДПІ Ігор Задорожний.

Нагадаємо: порядок повідомлення податкової інспек-
ції про прийняття на роботу працівників, затверджений 
постановою Кабміну 17.06.2015 року № 413. Повідомлен-
ня подає власник підприємства, установи (організації) чи 
фізична особа до податкових інспекцій за місцем їх облі-
ку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, до початку роботи пра-
цівника за укладеним трудовим договором. У випад-
ку залучення тимчасових працівників за договорами 

цивільно-правового характеру, таке повідомлення пода-
вати не потрібно.

Однак, слід пам’ятати, що при укладенні договору 
ЦПХ виконавець виконує роботу на власний ризик, він не 
є найманим працівником і на нього не поширюються пра-
вила внутрішнього трудового розпорядку. Роботодавець 
за таким договором не забезпечує умови праці громадя-
нина, тому останній самостійно організовує виконання 
роботи (надання послуг) і не може використовувати за-
соби праці роботодавця. За договором ЦПХ оплачується 
не процес праці, а його конкретний результат, який ви-
значається по закінченні певної роботи й оформлюється 
актом приймання - передачі.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.
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Кількадесят команд, понад 
триста школярів 2-3 березня 
змагалися у відкритому 

Західноукраїнському інтелектуальному 
турнірі “NATUS VINCERE” на кубок 
ректора Тернопільського національного 
економічного університету. Відрадно, що 
в турнірі взяли участь і діти з Волновахи 
Донецької області. Вони працювали 
в історико-філологічній секції. Також 
ще діяли соціально-психологічна та 
правнича секції. Зокрема, останню 
очолював випускник юридичного 
факультету ТНЕУ, народний депутат 
України Тарас Юрик.

– Такі турніри надважливі у нинішній час, 
коли діти часто замінюють живу комунікацію на 
спілкування через ґаджети та багато часу перебу-
вають в тенетах віртуальної реальності. Тут фор-
мується нове середовище однолітків, які приїха-
ли з різних куточків України. І водночас, це - ре-
альне середовище дає їм можливість не просто 
поспілкуватися, а й випробувати себе, перевіри-
ти свої знання та кмітливість у дебатах. Змагаль-
ність заходу стимулює дітей розвиватися і це най-
краща підготовка до життєвих конкурентних ви-

кликів української дійсності, – зазначив співголо-
ва журі, народний депутат України Тарас Юрик. 

Організатори турніру “NATUS VINCERE” наго-
лосили, що всі члени журі підбиралися так, щоб 
представити якомога ширший спектр відомих 
персоналій з управлінського і соціального напрям-
ків життя країни. Три найкращих команди були 
нагороджені безкоштовною поїздкою до Польщі,  
троє найкращих гравців виграли планшети. Керів-
ники секцій, та члени журі мали право на нагороди 
від себе. Співголова журі, народний депутат Укра-
їни Тарас Юрик відзначив три команди заохочу-
вальними призами та грамотами. Зокрема, коман-
да “Vivat Lex”, яка представляла Зборівську держав-
ну українську гімназію ім. Романа Завадовича,  на-
городжена у номінації “Хранитель правових тра-
дицій”, команда “Соколи” (Козівська українська 
гімназія ім. В. Герети) – у номінації “За оригінальне 
та креативне вирішення правових проблем” і ко-
манда “Dura Lex, sed Lex” із спеціалізованої загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивчен-
ням іноземних мов з смт Залізці відзначена у номі-
нації “За ерудованість та експресивність обстою-
вання командної позиції”.

Також усі учасники отримали рекомендації до 
зарахування на юридичний факультет ТНЕУ. 

Майже 1 мільйон 700 тисяч гривень виділила 
Тернопільська обласна рада для будівництва 
нових очисних споруд комунальній 

установі обласної ради  - Новосільському 
обласному навчально-виховному комплексу, 
що у Підволочиському районі. Їх було введено в 
експлуатацію наприкінці минулого тижня.

 «Нас зібрала приємна подія – ми відкриваємо важливий 
об’єкт у навчально-виховному комплексі. Якісні очисні споруди 
– це, перш за все, здоров'я нинішніх вихованців закладу, здоров’я 
усіх мешканців села та, врешті, позитивні перспективи розвитку 
місцевої громади, - наголосив голова обласної ради Віктор Овча-
рук. -  І хоча у нашому краї відсутність очисних споруд стала сер-
йозною проблемою, Тернопільщина намагається розв’язати її. 
Так, протягом двох років споруджено дев’ять таких об’єктів».  

Віктор Овчарук  із головою об’єднаної територіальної громади, 
керівником комплексу, керівництвом Підволочиського району та-
кож обговорив питання облаштування огорожі цього навчального 
закладу, адже він розташований біля центральної дороги.

В області споруджено 
ще одні сучасні
 очисні споруди

У  Тернополі понад 300 учнів 
з різних областей України взяли 

участь в інтелектуальному турнірі 

Уряд торік позичив 
308 мільярдів гривень 

Кабмін у 2016 році для залучення за-
позичень випустив облігації внутріш-
ньої державної позики на 129,2 млрд. 
гривень. Зокрема облігації на 107 мільяр-
дів були випущені для капіталізації націо-
налізованого «ПриватБанку»; на 9,3 млрд. 
- державного «Укрексімбанку», на п’ять мі-
льярдів - державного «Ощадбанку», на 7,9 
млрд. - для кредитування Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, повідомляє 
УНІАН. Сума внутрішніх запозичень для 
фінансування держбюджету за підсумка-
ми року склала 117,2 млрд. Загалом торік 
уряд здійснив державні запозичення на за-
гальну суму 307,7 млрд. Зовнішні запози-
чення склали 61,3 млрд. гривень, внутріш-
ні - 246,4 млрд. Сума державного і гаранто-
ваного державою боргу України на кінець 
року сягнула 1,930 трильйона у гривнево-
му еквіваленті. 

«Безвіз» для українців деякі 
країни ЄС можуть заблокувати    

Ряд країн ЄС мають намір заблоку-
вати надання українцям безвізового 
режиму. Європолітики побоюються, що 
вільний в’їзд у ЄС збільшить число не-
легальних мігрантів, які шукатимуть 
роботу, а така перспектива небажана.  

Про це пише «Експрес». Особливе занепо-
коєння у зв’язку з можливим скасуванням 
віз для українців відчувається в Чехії. Там 
кількість трудових мігрантів з України пе-
реважає число приїжджих з інших країн. 
Беручи до уваги нездатність Києва впо-
ратися з економічною і політичною кри-
зою, приплив українців до ЄС може поси-
литися, сказав депутат чеського парла-
менту Зденек Ондрачек. На його думку, 
зараз скасування візового режиму не від-
повідає ситуації у сфері безпеки ні в Укра-
їні, ні в ЄС. За словами депутата Європар-
ламенту від Чехії Яромира Кохлічека, Пра-
гу підтримають інші країни ЄС. Може йти-
ся, найперше, про Голландію і Бельгію. Та-
кож проти можуть виступити Португалія, 
Італія, Іспанія, де гостро стоїть проблема 
безробіття. 
Свідок вбивства Нємцова купила 

чотири квартири у Києві
Головний свідок вбивства російсько-

го опозиціонера Бориса Нємцова модель 
Ганна Дурицька придбала чотири квар-
тири у Києві. Про це свідчать дані Держ-
реєстру речових прав на нерухоме майно, 
повідомляє ТСН. Усі квартири розташова-
ні на проспекті Науки у Голосіївському ра-
йоні столиці. Дві з них Дурицька придба-
ла 17 листопада 2015 року, ще дві - 8 груд-
ня 2016-го. Ці квартири колишня коханка 
Нємцова здає в оренду. Сама живе в квар-
тирі у Феодосійському провулку - гроші на 
це житло Дурицькій дав Нємцов. Журналіс-

ти намагалися зв’язатися з Дурицькою, щоб 
з’ясувати, звідки у неї кошти на нерухомість 
у Києві, але вона уникає коментарів пресі. 
Слід нагадати: українська модель Ганна Ду-
рицька, яка у момент вбивства була разом 
із Нємцовим, - єдиний свідок цього злочину.  

95 відсотків доріг - непридатні 
для користування  

В Україні торік було відремонтовано 
доріг лише один відсоток від необхідно-
го. Про це заявив міністр інфраструктури 
Володимир Омелян, передає прес-служба 
відомства. Крім того, Омелян зазначив, що 
95 відсотків українських доріг знаходяться 
у непридатному стані. Для відновлення до-
ріг необхідно близько 50 мільярдів гривень 
на рік упродовж п’яти років. У держбюдже-
ті-2017 на ремонт і реконструкцію автодо-
ріг передбачено понад 35 мільярдів гри-
вень. 

Українці хочуть в НАТО
За вступ України в НАТО висловили-

ся 72 відсотки українців, свідчать дані 
останнього соціологічного дослідження 
«Центру Разумкова» і фонду «Демокра-
тичні ініціативи». Згідно з опитуванням, у 
референдумі з питання вступу до Альянсу 
взяли б участь 62 відсотки українців, 72% 
з них віддали б свій голос «за». Загалом 
44 відсотки респондентів вважають вступ 
України в НАТО кращим варіантом гаранту-
вання безпеки країни. Цей варіант став най-
більш популярним серед опитаних. 

Чому мовчить 
вітчизняна статистика?

Троє з п’яти випущених українськи-
ми вузами бакалаврів прагнуть покину-
ти країну. Але достовірної картини щодо 
міграції українців сьогодні немає ні в кого, 
зізнаються демографи. За даними Дер-
жприкордонслужби, торік українці пере-
тинали кордон понад 20 мільйонів разів. Із 
них кордон з Польщею - десять мільйонів, 
з Росією - п’ять мільйонів, з Угорщиною - 
три мільйони, сказав у інтерв’ю «Німець-
кій хвилі» Олег Слободян, помічник голо-
ви Держприкордонслужби. Багато людей 
їдуть шукати роботу. Незважаючи на ві-
йну, зберігається великий потік у Росію. 
Але важко знайти конкретні цифри, скіль-
ки людей їде на заробітки за кордон, скіль-
ки там вчиться, скільки залишається. Зві-
ту Держстату за 2016 рік ще немає. У до-
кументі за 2015-й сказано: число еконо-
мічно активного населення складає тро-
хи менше 17 мільйонів осіб. Але не вказа-
но, яка кількість із них працювала за кор-
доном. Елла Лібанова, доктор економіч-
них наук, директор Інституту демографії 
та соціальних досліджень імені М.В.Птухи 
НАНУ каже: реальних цифр, які відобража-
ють міграційні процеси в Україні, немає ні 
в кого - через відсутність даних про насе-
лення. Останній перепис жителів України 
проводили у 2001 році. ООН рекомендує 
робити це раз на 10 років.  

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Новини: Україна
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Понад два мільйони 
на зведення сучасних 
спортмайданчиків із 
тренажерами

У 2016 році з Фонду соціально-
економічного розвитку за поданням 
народного депутата України Тараса 
Юрика на його округ було виділено 20 
мільйонів гривень державної субвенції. 
Частина коштів була спрямована на об-
лаштування спортивної інфраструкту-
ри. На встановлення спортивного май-
данчика зі штучним покриттям у Козо-
ві Кабмін виділив 698 тисяч грн., у Під-
гайцях – майже 327 тисяч грн., майже 
327 тисяч – у Бережанах,  Зборів отри-
мав 698 тисяч грн. У Козові і Підгайцях 
роботи вже завершені. У решті двох на-
селених пунктах – Зборові та Бережа-
нах – спортивні майданчики відкриють 
до кінця березня. 

– Минулого року я звернувся до 
Прем’єр-міністра України із заявою 
про фінансування цілого ряду об’єктів. 
Представники наших районів неодно-
разово казали, що немає майданчиків 
із штучним покриттям. Я вирішив, що 
треба починати з малого. Звернувся 
щодо встановлення майданчиків у чо-
тирьох районах – Підгаєцькому, Козів-
ському, Зборівському, Бережанському, 
– зазначив народний депутат України 
від партії «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» Тарас Юрик.
У Козові стадіон повністю 
адаптований під стандарти 
гри у міні-футбол

У Козові розміри спортивного май-
данчика становлять: 22 метри ширини і 
45 метрів довжини. Біля нього вже вста-
новили комплекс тренажерів. 

«Цей стадіон повністю адап-
тований під стандарти гри у 
міні-футбол. Тут можна прово-
дити різні турніри. Тренажери 
входили в проект встановлення 
майданчика, – зазначив народ-
ний депутат, голова громадської 
спілки "Федерація футболу Тер-
нопільської області"  Тарас 
Юрик. – Я також обговорив із се-
лищним головою питання відро-
дження інфраструктури. Тут пе-
редбачено, щоб приїжджі спортс-
мени мали можливість прожива-
ти і тренуватися. Думаю, упро-
довж цього року нам вдасться 
комплексно завершити питан-
ня інфраструктурної підготовки 
для наших футболістів».

На такий спортивний майданчик 
через п’ять хвилин після зливи мож-
на виходити і грати у футбол. 25-річ-
ний Олег Чепіжак з першого кла-
су займається футболом. «Дуже до-
бре, що встановили цей спортивний 
майданчик. Думаю, багато команд 
тут змагатимуться. Такий майдан-
чик є кращим, ніж природне поле, бо 
у будь-яку погоду можна займатися», 
– сказав він. 

«Я вважаю, що 2016 рік для спор-
тивної інфраструктури Козівщини був 
великим проривом. У минулому році на 
території другої школи у Козові був до-
будований басейн, зроблений за євро-
пейськими стандартами. Він буде від-
критий у найближчий час. Це - цілий 
комплекс зі спортивними тренажера-
ми і сауною, у якому передбачена мож-
ливість вести комплексну підготовку 
спортсменів», – зазначає Тарас Юрик.

«Обов’язкова умова: 
майданчик мав бути 
встелений якісною 
штучною травою» 

У Підгайцях розміри спортивно-
го майданчика становлять: 12 метрів 
ширини і 25 довжини. Його встанови-
ли у центральному сквері міста. 

«Моєю обов’язковою умовою було, 
щоб майданчик був встелений якісною 
штучною травою. На це покриття вико-
ристані висококласні італійські матері-
али, які служитимуть якнайдовше.  Діти 
матимуть можливість тренуватись у гар-
них умовах», – сказав народний депу-
тат, голова громадської спілки "Федера-
ція футболу Тернопільської області" Та-
рас Юрик. – Якщо ми хочемо  мати вели-
ких футболістів, потрібно починати з ма-
лого. Маємо створити умови, щоб наші 
маленькі футболісти могли тренуватись 

і на цих майданчиках вироста-
ли професіоналами. Я думаю, що 
Тернопільщина найближчим ча-
сом буде гордитися тим, що в на-
шій області виростають футболіс-
ти найвищого рівня».

Першим етапом встанов-
лення спортивного майданчи-
ка в Підгайцях стала перемога 
Підгаєцької міської ради в об-
ласному конкурсі на кращий 
благоустрій населеного пунк-
ту. «Нам тоді виділили 50 тисяч 
гривень для будівництва цього 
майданчика. Міська рада і ко-
мунальне підприємство прове-
ли роботу – вирівняли рельєф, 
здійснили підготовку. Другим 
і масштабним етапом стало те, 
що за підтримки народного де-
путата Тараса Юрика були виді-
лені кошти з Фонду соціально-
економічного розвитку окре-
мих територій (майже 327 ти-
сяч гривень – ред.). За рахунок 
цих коштів поставлено вирів-
нюючий шар і покриття. Ще де-
які роботи потрібно завершити: 
провести освітлення, довести 
до ладу ворота, щити тощо»,– 
каже заступник міського голо-

ви Підгайців Василь Пеляк.
– Звичайно, нам усім дуже приємно, 

що у нашому місті є новий майданчик. 
Так склалося, що тут немає спортивної 
школи. Тому тренуватися доводиться 
самостійно, з ініціативи старших до-
свідченіших хлопців. Я виступаю за 
футбольну команду  «Нива – Підгай-
ці». Ми б хотіли у народного депутата 
Тараса Юрика попросити, щоб таке ж 
футбольне поле з’явилось у нас - на те-
риторії стадіону, – сказав учень 10-го 
класу Підгаєцької гімназії імені Маркі-
яна Паславського Андрій Внук. 

Усі охочі будуть мати вільний до-
ступ до майданчика. Планується ство-
рити графік проведення тренувань, 
турнірів та різних спортивних заходів, 
змагань та занять. Це необхідно для 
того, щоб організувати роботу і, вод-
ночас, зберегти належний стан спор-
тивного майданчика.

У Козові та Підгайцях встановили сучасні 
спортивні майданчики з тренажерами. 

НА Черзі – зБОріВ і БережАНи
Ініціатива в дії. Народний депутат України Тарас Юрик 

торік розпочав проект зведення спортивних майданчиків 
у районах свого округу. За поданням народного обранця з 

Фонду соціально-економічного розвитку торік було виділено 20 
мільйонів гривень. Частина цих коштів пішла на закупівлю та 
зведення сучасних спортмайданчиків із тренажерами у чотирьох 
райцентрах – Зборові, Підгайцях, Козові, Бережанах. Роботи було 
розпочато ще торік, але з настанням холодів встелити штучну 
траву було неможливо, тож завершальний етап встановлення 
перших двох спортспоруд припав на ці березневі дні.
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Нещасна, найбідніша, найкорумпованіша… Такі 
оцінки Україні виставляють авторитетні світові рей-
тингові агентства. І це виглядає надто контраст-
но з бравурними звітами керівництва країни та ін-
ших чиновників на кштал: «зростає», «підвищуєть-
ся», «реформується», «покращується»… Якщо це сто-
сується чиновництва, то ці звіти правдиві: їхній до-
бробут в часи економічної кризи і війни дивним чи-
ном примножується. А ось у пересічних українців все 
навпаки…         

Агентство «Bloomberg» склало традиційний рей-
тинг нещасних країн, який грунтується на двох по-
казниках: інфляції та рівні безробіття. Наша краї-
на увійшла в число найбільш нещасних країн світу. 
Свою сумну долю Україна ділить з Грецією, Південно-
Африканською Республікою, Туреччиною, Таїлан-
дом, Іспанією, Сербією, Бразилією, Уругваєм, Венесу-
елою, які потрапили до «нещасної» десятки. У цьому 
рейтингу ми на сьомому місці. 

А за рівнем інфляції Україна посідає третє місце у 
світі. Вище зростання цін спостерігається лише у Ве-
несуелі та Аргентині. 

Українська ж влада рапортує: торік стало жити 
краще. Але в людей інша думка: 73 відсотки грома-
дян переконані, що ситуація в країні змінилася на 
гірше. Про це свідчать результати опитування Фон-
ду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова. 

Найбільш негативно люди сприйняли зміни у 
рівні цін і тарифів - тут погіршення відзначили 88,5 
відсотка населення. В економічному становищі дер-
жави погіршення вбачають 77 відсотків, у рівні ста-
більності - 75 відсотків. Не відчувають упевненості 
у завтрашньому дні 74 відсотки українців, а в рівні 
добробуту родини - 73 відсотки. Також більше поло-
вини опитаних констатують погіршення ситуації зі 
злочинністю та в охороні здоров’я. Крім того, на дум-
ку значної частини респондентів, погіршився рівень 
дотримання законності державними службовцями. 

А за дослідженням Держслужби статистики, 
дев’ятьом сім’ям із десяти доходів вистачає тільки 
на їжу. 738 тисяч опитаних - це 4,9 відсотка сімей - зі-
зналися, що недоїдають. Із них 80 тисяч родин сказа-
ли, що їдять гаряче лише раз на день. А в тисячі сімей 
узагалі були випадки, коли люди не мали гарячої їжі 
від одного до трьох днів.

Не оминули проблеми і сім’ї з дітьми. 166 тисяч 
опитаних родин не мають можливості купити дітям 
яблуко чи склянку соку. Майже 85 тисяч сімей приго-

щають дітей солодким лише три-чотири рази на мі-
сяць. А 39 тисяч родин не можуть дати дітям грошей 
на шкільний обід. 

А ось у вітчизняних хабарників проблема одна 
- аби не спіймали. Середній розмір хабара в Україні 
складає 1350 євро при середній зарплаті у 144 євро. 
Тобто, майже вдесятеро перевищує середню платню.  

До слова, у Молдові хабар становить 113 євро при 
зарплаті 215 євро. А в Азербайджані - 50-100 євро 
при середній платні 250 євро. 

Зате в Україні, за повідомленням «Громадського 
ТВ», найбільша кількість антикорупційних установ 
серед країн Східної Європи. Їх у нас уже шість. У Ві-
рменії - п’ять, в Білорусі, Росії та Молдові - по три, в 
Азербайджані - дві, в Грузії - одна. 

Україна посіла 131 місце за Індексом сприйнят-
тя корупції, який щорічно визначає міжнародна ор-
ганізація «Transparency International». А Грузія, в якій 
тільки одна антикорупційна організація, - 44 місце.

Вражають і зарплати українських борців з коруп-
цією. Так, платня голови Національного агентства з 
питань запобігання корупції Наталії Корчак у люто-
му сягнула 101,4 тис. гривень, повідомляє сайт ві-
домства. Заступник голови агентства Руслан Радець-
кий та члени НАЗК Руслан Рябошапка і Олександр 
Скопич отримали за минулий місяць зарплату одна-
кового розміру - 76,44 тис. 

А топ-чиновникам закуплять алкоголю на майже 
півтора мільйони гривень. Інформація про це розмі-
щена на порталі публічних закупівель Prozorro. Пла-
нує закупити міцних напоїв на 1,43 млн. державне 
підприємство «Гарант-Сервіс». Загалом для чинов-
ників планують купити 14 тисяч 573 пляшки алко-
голю. У тому числі, коньяки категорії «VSOP» і віскі 
кількарічної витримки. 

Найбільше ж придбають горілки «Старий Жито-
мир. Оновлена» - 2,5 тисячі пляшок. Окремо «Гарант-
Сервіс» планує у 2017 році закупити пива на 50 тисяч 
гривень. Держпідприємство обслуговує Адміністра-
цію президента, Кабмін, Верховну Раду, Раду нацбез-
пеки і оборони та інші органи влади. 

Чи розуміють чиновники, для 
яких придбають за державні кошти 
дорогі коньяки та віскі, життя про-
стих українців, котрі не мають мож-
ливості купити своїм дітям склянку 
соку? 

3 березня Тернопільська 
обласна рада ухвалила 
рішення, в якому 

визнає дії керівництва 
країни такими, що 
суперечать інтересам 
Української держави та 
українського народу.

Перший заступник голови об-
лради, очільник обласної партор-
ганізації ВО «Батьківщина» Ва-
силь Деревляний виніс це питан-
ня на голосування.

«Влада грубо та цинічно не-
хтує інтересами свого народу. 
Сформована більшість у Верхо-
вній Раді, Кабінеті міністрів Укра-
їни на ділі стали маріонетками в 
руках кланово-оліргахічних груп. 
Сьогодні влада не здатна погоди-
тися на добровільне перезаван-
таження країни. Стіна, збудована 
клановими політиками між нею 
та народом, є нездоланним му-
ром», – ійдеться у зверненні Тер-
нопільської облради до Президен-
та, уряду та керівників усіх парла-
ментських фракцій.

У документі тернопільські де-
путати також нагадали, що вже 
неодноразово зверталися до цен-
тральної влади з приводу необ-
ґрунтованих «драконівських» та-
рифів на комунальні послуги, 
щодо вирішення важливих пи-
тань в аграрній галузі (зокрема, 
продовження мораторію на про-
даж с/г землі на 10 років), але 
жодного разу не були почуті пред-
ставниками держави.

Також Тернопільська облрада 
заявила про необхідність переви-
борів в Україні вже цього року.

Щойно депутати завершили 
голосування за звернення, як роз-
почалася термінова евакуація з 
будівлі обласної ради через ано-
німний дзвінок з попередженням 

про замінування. 
Незважаючи на це, перший за-

ступник голови облради, «бать-
ківщинівець» Василь Деревля-
ний виніс на голосування про-
ект рішення про підтримку 
блокади торгівлі з окупантами-
терористами.

Депутати відмовилися вихо-
дити з сесійної зали, вирішивши 
працювати далі. Фракція «Бать-
ківщина» підтримала проект рі-
шення в повному складі, не голо-
сували «за» фракції БПП та Ради-
кальної партії.

На сторінках соцмереж терно-
поляни позитивно оцінили робо-
ту депутатів.

«Деревляний – молодець, про-
явив ініціативу й поставив питан-
ня на голосування, а так би дов-
го шукали «бімбу», а за цей час 
домовлялися в кулуарах», – про-
коментував ситуацію на сторін-
ці голови Тернопільського «Авто-
майдану» Ігоря Василіва відомий 
міський активіст, герой Майдану, 
голова Гаї-Шевченківської сіль-
ської ради Богдан Брич.

Звісно, повідомлення про за-
мінування виявилося фальшив-
кою.

Новини: світ

Ольга ЧОрНА.

Тернопільська облрада 
вимагає позачергових виборів 

та блокаду торгівлі 
з окупантами на Сході

Докерувалися і дожилися: 
Україна - в рейтингу 

найнещасніших країн світу   

Пропагандисти нав’язали 
європейцям «втому від України»

У результаті потужної російської про-
паганди, яка показує Україну, як щось 
незрозуміле, підтримка нашої держави 
в Європі знижується. Таку думку висло-
вив співголова правління Фонду ім. Гай-
нріха Бьолля (Берлін) Ральф Фюксе. «Необ-
хідно реалістично дивитися на те, що під-
тримка України дещо зменшується, зростає 
втома від України у деяких верствах захід-
ноєвропейської громадськості... Це - вели-
кий успіх російської пропаганди», - цитує 
Фюксе «Інтерфакс-Україна». За його слова-
ми, завдяки міжнародній підтримці Укра-
їни, основою якої є вісь «Берлін-Брюссель-
Вашингтон», вдається здійснювати дипло-
матичний і економічний тиск на Росію. Але 
цьогорічні вибори в європейських країнах 
можуть змінити ситуацію і призвести до 
того, що «коаліція підтримки України на За-
ході може перестати бути очевидною». 

У Польщі розсекретили 
дані агентів комуністичних

 спецслужб
Інститут національної пам’яті (IPN) 

Польщі відкрив для усіх бажаючих в Ін-

тернеті вдосконалену базу осіб, які пра-
цювали в комуністичних спецслужбах 
Польщі, або були їх агентами. Про це по-
відомляє «Dzieje.pl». Дані про конкретних 
осіб і тип документів, які є на цих людей, 
можна знайти, вводячи імена та прізвища у 
так званому архівному інвентарі. Докумен-
ти дають можливість визначити, була осо-
ба функціонером комуністичних спецслужб 
чи їх жертвою. Водночас, в Інтернеті немає 
повного доступу до матеріалів на конкрет-
ну особу.

Кожен п’ятий 
віп-будинок стоїть порожній

У найбільших столицях світу зрос-
тає кількість дорогих порожніх квар-
тир. Такі тенденції характерні для Лондо-
на, Сіднея, Ванкувера тощо. Про це розпові-
дає Лейлані Фарха, спеціальний доповідач з 
питань житла ООН, пише «Guardian». «В ав-
стралійському Мельбурні кожна п’ята квар-
тира лакшері-сегменту порожня. У лондон-
ському Кенсінгтоні 40 відсотків житла не 
зайняті», - каже Фарха. За її словами, жит-
ло перестає виконувати соціальну функцію 
і перетворюється на товар. Помешкання 
фігурують на глобальних кредитних рин-
ках як активи. У будинки інвестують гроші, 
але не заселяють їх. З’являються цілі вули-
ці порожніх домів. Мешканці таких районів 
нарікають, що через це закриваються шко-

ли, дитсадки, магазини і ресторани. У дея-
ких країнах політики намагаються взяти 
контроль над цим. Обкладають податками 
іноземних домовласників елітної нерухо-
мості або тимчасово забирають вакантне 
житло. Доходи від цього ідуть на субсиду-
вання доступного житла.

Барселона не хоче
 приймати туристів

Мер Барселони Ада Кола вирішила 
повернути місцевим жителям їх місто і 
все робить для того, щоб обмежити потік 
туристів. Ідея полягає в тому, щоб за допо-
могою економічних важелів зробити поїзд-
ки в Барселону не такими привабливими. 
Приміром, будуть різко збільшені податки 
на нерухомість, яку здають у короткочасну 
оренду. Барселона намагається домовити-
ся з урядом Каталонії, щоб місту дозволи-
ли контролювати ситуацію в хостелах і вка-
зувати максимальну кількість кімнат на по-
версі. Планується підвищення цін на парку-
вання для туристичних автобусів. Деякі ву-
лиці стануть пішохідними, а бари і рестора-
ни приберуть столи з багатьох площ. У Бар-
селоні живе 1,6 млн. людей. Торік місто при-
йняло 32 млн. туристів. Незважаючи на те, 
що туристи приносять Барселоні величезні 
гроші, задоволені цим далеко не всі. Через 
приїжджих зростають ціни на житло і їжу. 
Містом неможливо нормально пересувати-

ся, зростає злочинність.
Багачів у світі стане ще більше
Чисельність надбагатих людей різко 

збільшиться протягом найближчого де-
сятиліття, що зумовлено стрімким зрос-
танням економік Азії, свідчать результати 
дослідження «The Wealth Report» компа-
нії «Knight Frank». За її прогнозами, число 
осіб, які володіють капіталом у $30 мільйо-
нів і більше, зросте у світі на 43 відсотки про-
тягом 10 років, що різко перевищує темпи 
збільшення населення за вказаний період. 
Чисельність надбагатих людей в Азії до 2026 
року подвоїться і перевищить 88 тисяч осіб. 
А в Китаї та Індії кількість надбагатих людей 
зросте на 140 і 150 відсотків відповідно.

Від забруднення довкілля 
щороку вмирають 1,7 млн. дітей
Щороку забруднення повітря, тютю-

новий дим, неочищена вода, відсутність 
санітарних умов і недостатність гігієни 
забирають життя 1,7 млн. дітей у віці до 
п’яти років. Часто фіксують смерть серед 
дітей у віці від одного місяця до п’яти ро-
ків через діарею, малярію і пневмонію, по-
відомляє Всесвітня організація охорони 
здоров’я. Експерти зауважують, що таких 
наслідків можна уникнути, якщо скоротити 
екологічні ризики та забезпечити доступ 
до чистої води і безпечних ресурсів палива 
для приготування їжі. 
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Народилася пані Надія в 
Урмані на Бережанщині, 
селі, означеному сивою 

минувшиною, одвічними 
традиціями й неповторною 
природою. Змалку чутлива душа 
дівчинки вбирала навколишню 
красу й ази науки від старших.

Коли мама сідала вишивати, Надійка і 
собі тихенько брала голку, клаптик ткани-
ни і старанно «клала хрестик на хрестик». 
Тож зізнається, що скільки себе пам’ятає, 
завжди вишивала. Шестирічною мала 
вже перший самостійний витвір - малень-
ку серветку з кольоровими  квіточками. В 
одинадцять із допомогою матері вишила 
безрукавку: у шкільному новорічному свя-
ті отримала роль «таджички», а національ-
ного одягу взяти було ніде. Як пам’ять про 
перші творчі спроби зберігає її досі…

Цей епізод, як виявилося згодом, став 
знаковим. У зрілому віці серйозно захо-
пилася виготовленням та оздобленням 
безрукавок (щось на кшталт гуцульських 
кептариків, а в Урмані їх чомусь назива-
ють жупанами) - і для дітей, і для дорос-
лих. В оформленні Надія найчастіше ви-
користовує та розвиває старовинні мо-
тиви, немовби перекидаючи місток між 
минувшиною і сучасністю.

На початках не завжди орієнтувала-
ся, як знаходити в роботі правильні тех-
нічні рішення. Проте вміння захоплюва-
тися, наполегливість, поступово набутий 
досвід давали позитивний результат.

Нині улюбленій справі віддає весь 
свій вільний час. У доробку майстрині - 
кількасот оригінальних витворів різних 
естетичних уподобань. Це - ікони, руш-
ники, обруси, серветки, пояси, чоловічі 
сорочки та жіночі блузки, сукні, запаски 
тощо. Вишиває в різних техніках - хрес-
тиком, гладдю, бісером, іноді в одному 
виробі поєднує їх. Опираючись в осно-
вному на мамину науку, часто послугову-
ється і мудрим досвідом прабабусі: твор-
чо опрацьовує давні орнаменти, компо-
зицію та колористику.

   І чи не відгомоном мудрості наших 
предків є визначення Надією Мищишин 
сутності свого захоплення…

- Навіть без слів - через символи, 
створені на полотні, - з’являється велика 
спільна розмова про любов, добро, красу 
душі, традиції рідного краю, - каже вона.

Власні роботи пані Надія експону-
вала в Тернопільському палаці культу-
ри «Березіль», у Бережанах - у районно-
му будинку культури та під час фестива-
лів у парку біля замку Синявських. Утім, 
про персональні виставки не замислюва-
лась - можливо, колись, через деякий час. 
Та хіба в цьому суть? Головне, що є в цій 
жінці відчуття причетності до всього су-
щого й головного на землі. І це відчуття 
через позитивні емоції засобами народ-

ного мистецтва повертає ближнім.
Талановита людина - талановита в 

усьому. Пані Надія також майстерно ви-
готовляє віночки для наречених - у них 
вони на Бережанщині, за старовинним 
звичаєм, ходять запрошувати на весілля. 
Випікає майстриня і весільні короваї. А 
ще мріє опанувати новий напрямок - тех-
ніку плетіння із соломи. До речі, перші 
спроби виявилися успішними.

Коли ж хочеться змінити вид діяль-
ності - любить читати.

Та щоб не робила, послуговується ви-
веденою для себе формулою: «Якщо є на-
снага і прагнення творити, то світ, який 
нас оточує, лише допомагає втілити за-
думане». Оте намріяне, намислене й зре-
алізоване хоче в майбутньому передати 
невісткам чи внучкам, адже Бог не по-
слав дочок – лишень двох синів…

…Із Бережан до рідного Урманя На-
дія Мищишин повертається увечері, 
притомлена роботою. Та лиш руки тор-
каються улюбленого вишиття - все на-
вкруг починає квітнути музикою барв, 
сповнюється дивною таїною орнамен-
тів, які з душі талановитої майстрині пе-
реливаються на полотно. І радість цієї 
краси співзвучна з навколишнім світом.

Ольга ГРУБ’ЯК, м. Бережани.

«Ñкілüки сеáе пам’ятаþ – 
ÇÀÂÆÄÈ ÂÈØÈÂÀËÀ»

Перші хрестики на полотно 
майстриня Надія Мищишин поклала 

у шість років

Мені пощастило 17 
лютого побувати 
в с. Заздрість, що 

на Теребовлянщині, на 
урочистостях з нагоди 
вшанування 125-річчя від дня 
народження Слуги Божого 
Патріарха Йосифа Сліпого.

У музейно-меморіальному комп-
лексі «Рідна хата» ім. Патріарха,  в ро-
динному домі служилась Архиєрей-
ська Божественна Літургія, яку очо-
лив Блаженніший Святослав, Глава 
УГКЦ. У співслужінні владика УГКЦ 
Гліб Лончина відзначив цю особливу 
подію особистим пережиттям і світлим 
спомином особистих священичих свя-
чень, отриманих з рук Йосифа Сліпого.

Відбулось посвячення відновленого 
Музейно-меморіального комплексу, а та-
кож всі присутні побували на відкритті 
нової меморіальної композиції.

Найбільше мене вразив допрем’єрний 
показ документального фільму «Опе-
рація «РИФИ». Перша картина із ци-
клу «Патріарх Йосиф Сліпий». Відкри-
лись нові грані любові та відданос-
ті Йосифа Сліпого Богу та Українській 
греко-католицькій церкві. Пройшовши 
страшні випробування і каторгу в Сибі-
ру, цей Велетень українського народу ні-

коли не шукав компромісу з гріхом і сум-
лінням. Патріарх дійсно своїм життям 
довів заповідь ЛЮБОВІ, любові не тіль-
ки до Бога, до Церкви, але й найважчої 
любові до ворогів, за яких він молився.

Координатор події Ірина Іванкович, 
екзукутивний директор Товариства 
«Свята Софія» США, подарувала нашій 
книгозбірні кілька примірників Запові-
ту Йосифа Сліпого, а особисто мені - най-
новіше двотомне видання книг «Патрі-
арх Йосиф Сліпий і красне письменство» 
(упорядник - Ірина Іванкович). 

Т.1 - це двомовне (україно-англійське) 
наукове дослідження літературних ви-
дноколів владики Йосифа. Т.2 - це нова 
антологія літературних творів, присвя-
чених архієрею, що зібрала і упорядкува-

ла Ірина Іванкович. Саме в другому томі 
надрукований мій авторський вірш «Че-
рез терни до зірок», присвячений цій не-
пересічній особі.

Слід зазначити, серед численно зі-
браних преосвященних владик, особис-
то мене приємно подивляє живий при-
клад жертовної любові до Бога і людей 
Владики Богдана Дзюраха - секретаря 
Синоду УГКЦ. Було приємно, бо саме він 
і вклав свою частку і долучився до тво-
рення фільму про Патріарха Йосифа Слі-
пого. 

Несподіваною та дуже приємною 
була мить знайомства і  спілкування з 
Владикою Глібом Лончиною. Його щи-
рість, невимушеність й простота є уосо-
бленням Божого Світла на цій землі.

В такі миті віриться, що завдяки та-
ким людям, як Праведник Андрей Шеп-
тицький, Патріарх Йосиф Сліпий, Украї-
на воскресне і буде мир в наших душах, 
сім’ях і на нашій землі.

Справа Йосифа Сліпого має продо-
вження і навіть, відійшовши у вічність, 
ця ЛЮДИНА живе в нашій пам’яті та сер-
цях.

Наталя БІЛЯНСЬКА, 
провідний бібліотекар 

Тернопільської обласної уні-
версальної наукової бібліотеки.  

Êîли øляõ ïðîêлав Ãîñïîäü...

ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО  ЗІРОК
Шлях Тобі проклав Господь.
Із любові до Творця,
Ти поніс вінець – хреста!
На дорозі до зірок,
Шлях тернини й колючок.
Різних Ти зазнав терпінь
Та Господь дав силу й міць.
І на схилі земного віку,
Запалив НАДІЮ світлу і палку.
Із неволі визволив Господь,
Щоб кріпив у світі Ти
Роз'єднаний український народ.
Гідна подиву любов Небесного  Отця
Дарував Тобі возвести храм.
Заповіт ЛЮБОВІ Ти довів ЖИТТЯМ
Щоб дістатись до зірок,
Шлях пройшов з тернини й колючок.
Хай в серцях прийдешніх поколінь
Буде світлий шлях до НЕБА, 
Патріарше наш СВЯТИЙ!!!
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Ëілія ÔÀËÜ×УК: «Не варто чекати 
понеділка - дáати про своº 

здоров’я потріáно тут і зараз»

- Вже стало доброю тра-
дицією, що весна надихає лю-
дей на зміни. Багато людей 
починають активінше за-
йматися своїм здоров’ям, 
стежити за харчуванням. Ді-
єти, спорт, особливі методи-
ки – на просторах інтернету 
можна знайти багато різних 
рекомендацій. Що порадите 
нашим читачам?

- Насправді, дбати про своє 
здоров’я, займатися собою по-
трібно не навесні, а завжди. Не 
слід чекати понеділка, почат-
ку місяця чи року. Починати по-
трібно тут і тепер. Адже все за-
лежить від нас, наших думок і 
наших рішень. Насамперед, по-
трібно усвідомити, що це не-
обхідно нам для здоров’я, а не 
лише для гарного вигляду. Не 
варто починати все одразу – і в 
спортзал записатися, і на дієту 
сісти, і бігом зайнятися. Вико-
ристовуйте методику малень-
ких кроків. Поступово і усвідом-
лено змінюйте своє життя. Адже 
вся сила в звичках. Шлях до здо-
рового способу життя – це по-
ступове набуття корисних зви-
чок, які позитивно впливати-
муть на ваш організм.

- З чого саме варто почина-
ти?

- З елементарного – води. Ми 
всі знаємо, що потрібно пити 

воду. Але чи робимо це в достат-
ній кількості? Зазвичай, ні. Пий-
те воду протягом дня невели-
кими ковтками. Добова норма 
води для людини - в середньому 
30 мл на 1 кілограм ваги. Вран-
ці натще варто випити 250-400 
мл води. Якщо ви тільки почи-
наєте, пийте по 200 мл. Вода має 
бути теплою. Найкорисніша – 
джерельна, міне-
ралізована вода. 
Не варто вжива-
ти газовану воду, 
адже вуглекислий 
газ окислює орга-
нізм. Також дуже 
важливо регу-
лярно харчувати-
ся. Їжа в організмі 
перетравлюєть-
ся близько 4 го-
дин. Тож це - опти-
мальний інтервал 
між прийомами їжі. 

- Дуже часто на роботі не 
завжди є можливість хар-
чуватися повноцінно. Серед 
офісних працівників поширені 
кавові перерви. Зазвичай, по-
чуття голоду тамують соло-
дощами або ж фаст-фудом. 
Що порадите як альтернати-
ву?

- Це - болюча тема. Ми протя-
гом дня такими перекусами пе-
ребираємо зайвих 600-700 ка-

лорій. За рік – це 3-4 кілограми. 
Це має бути щось легке і швидко 
засвоюване. Кисло-молочні про-
дукти, фрукти, сухофрукти, го-
рішки. При правильно складе-
ному раціоні солодощі нам вза-
галі не потрібні. Це швидше пси-
хологічна залежність, аніж фізі-
ологічна. 

- Які ще корисні звички по-
радите?

- Важли-
вий фактор 
з д о р о в о г о 
способу жит-
тя та запору-
ка нормаліза-
ції ваги – здо-
ровий сон. Не 
менше 6 го-
дин на добу. 
Потрібно ста-
ратися засну-
ти не пізніше 

23.00. Адже необхідні організ-
му гормони починають форму-
ватися з 22.00. Тож якщо ви за-
синаєте в цей час – ваш організм 
повноцінно відпочиває, віднов-
люється і  тоді ви зможете ра-
ніше прокинутися. У вас багато 
сил, енергії для нового дня. Та-
кож навесні, коли організм ви-
снажений після зими, варто до-
датково вживати вітамінні до-
бавки. У молодому віці ми ще не 
відчуваємо дефіциту вітамінів. 

Але після 40-ка років він може 
трансформуватися у хвороби. 

- Зараз триває піст. На-
скільки таке харчування ко-
рисне для людини? 

- Особисто я проти пісно-
го харчування. Адже білки тва-
ринного походження нам жит-
тєво необхідні для формуван-
ня нашого організму. Звичайно, 
піст – це вибір кожної людини. 
Але я переконана, що піст – це 
більше духовний намір. Коли ти 
більше працюєш із своїми емо-
ціями, думками, відчуттями. Що 
таке зайва вага? Це - дуже бага-
то образ, дуже багато страхів і 
внутрішньої невдоволеності со-
бою. Коли ми починаємо з цим 
працювати, коли переводимо на 
піст свої думки, то це відобража-
ється на фізіологічному стані - і 
людина втрачає вагу. 

- Якщо ж все-таки людина 
відмовляється від м’яса та 
інших продуктів тваринно-
го походження, як правильно 
харчуватися?

- Якщо ви постите, то варто 
дбати про те, щоб у раціоні був 
присутній білок рослинного по-
ходження. Це каші - гречка, че-
чевиця, маш, нут. Також необхід-
но, щоб була достатня кількість 
овочів. Щодня варто з’їдати мі-
німум 300 грамів овочів, най-
краще – півкілограма. Звичай-

но, свіжі огірки, помідори пе-
рець можна купити у супермар-
кеті чи на ринку. Та ціни зараз 
на них високі і невідомо, скіль-
ки вітамінів у них збереглося. 
У цю пору справжньою знахід-
кою можуть стати замороже-
ні наприкінці літа і восени ово-
чі – їх можна тушкувати, пекти, 
варити на пару. Також не забу-
вайте про селеру, капусту. У ка-
пусті дуже багато клітковини, 
і до кінця зими вона зберігає у 
собі вітаміни. Тому в цю пору ре-
комендую вживати капусту сві-
жою  або, якщо ваш організм не 
сприймає, трішки тушкованою.  
Натомість картоплю я практич-
но виключаю з раціону. Це крох-
малистий продукт. До весни у 
ній майже не зберігається віта-
мінів. 

- А щодо рухової активнос-
ті, який саме вид спорту по-
радите, щоб привести себе в 
форму?

- Тут немає єдиного рецеп-
ту успіху. Головне – рух і фізич-
ні навантаження. Любите біга-
ти – бігайте, приносять вам ра-
дість танці – танцюйте. Аеро-
біка, йога, спортзал – є бага-
то можливостей тримати своє 
тіло у тонусі. Головне – не зво-
лікайте і маленькими крока-
ми трансформуйте свої звич-
ки. Починайте змінюватися 
вже сьогодні. Адже це - запо-
рука вашого 
здоров’я у май-
бутньому! 

зайва вага - це 
дуже багато 
образ, дуже 
багато страхів 
і внутрішньої 
невдоволеності 
собою. 

На вулиці вже справжня весна. І природа, і люди ніби прокидаються 
від тривалого зимового сну. Це чудова пора, щоб почати турбуватися 
про своє здоров’я, щоб змінити старі звички та набути нові. Про те, з 

чого варто починати та як позбутися зайвих кілограмів завдяки простим 
змінам у власному раціоні, розмовляємо з дієтологом Лілією Фальчук. 

Дванадцятикласна освіта, нова 
система оцінювання знань, 
опорні школи та вчительська 

мінімалка – 10500 гривень. 

До 2030 року планують кардинально змі-
нити систему освіти в Україні. Необхідність 
освітньої реформи підтверджують дані офі-
ційної статистики. Опитування свідчать, 
лише 10% батьків і 15% учителів задоволе-
ні якістю середньої освіти.

Основна ставка в реформуванні осві-
ти буде зроблена на наданні дітям практич-
них навичок і умінь. Теоретичне наванта-
ження спаде за рахунок зменшення кількос-
ті обов’язкових предметів. 12-ти річна систе-
ма освіти буде введена вже в 2018 році, тоб-
то діти, котрі підуть в 1-й клас в 2018 році бу-
дуть вчитися вже 12 років.

Повністю перероблять систему оціню-
вання знань. Учні здаватимуть обов’язкові 
екзамени в три етапи. Після 4-го класу, після 
9-го і 12-го класів. При цьому два останні ета-
пи будуть проводитись у формі Зовнішнього 
незалежного оцінювання.

Будуть створені «опорні школи». Це 
такі школи, котрі володіють розширеною 

матеріально-технічною базою з лаборато-
ріями, укомплектованими кабінетами фізи-
ки, математики, біології, хімії. При цьому із 
навколишніх сіл до опорних шкіл дітей бу-
дуть звозити автобусами. Всі маршрути бу-
дуть розраховані таким чином, щоб час їзди 
до опорної школи не перевищував 45 хвилин. 
А от школи, де навчаються до 25 дітей, втра-
чають державну підтримку.

По плану реформа освіти розпочнеться в 
2018 році (реформування базового рівня). За 
період 2019-2022 років будуть створені опо-
рні школи і почнеться реформування серед-
ньої освіти. В період 2023-2029 років – бу-
дуть створені профільні старші школи, роз-
роблять нові стандарти навчання. Принци-
пово нову, якіснішу освіту Україна отримає 
не раніше 2030-го року.

До вчителів зростуть вимоги, проте про-
порційно зросте і зарплата. Згідно законо-
проекту «Про освіту», мінімальна зарплата 
вчителів становитиме не менше, ніж 10500, 
що дорівнює трьом мінімальним. Плюс над-
бавки 20%, плюс доплата за стаж роботи (до 
30%), плюс за вислугу (до 30% за 20 років ви-
слуги). Зарплати будуть підвищуватися по-
ступово.

Юля 
ТОМЧиШиН.

 На велике свято Стрітення Гос-
поднього до трудового колективу та 
підопічних Почаївського психонев-
рологічного будинку-інтернату заві-
тали гості. А саме - самодіяльний ко-
лектив «Попівчанка» із с. Попівці (ху-
дожні керівники Богдана Голуб та Та-
мара Гоцул, директор будинку куль-
тури Олександр Горобець). За старо-
винним народним звичаєм на Креме-
неччині – «принесли колодку».

Приїхали артисти не з порожніми 
руками, а привезли гуманітарну до-
помогу  підопічним – продукти хар-
чування, одяг, книги для поповнення 
бібліотеки інтернату. Тепло привіта-
ла усіх присутніх голова Попівецької 
сільської ради Євгенія Шемчук.

Під час виступу гостей звучали 
українські пісні та лунав тонкий на-
родний гумор. З  особливим захоплен-
ням почаївчани аплодували самоді-
яльним артистам -  Богдану Голубу,  
Марії Голуб,   Петру Музичуку, іншим.

Понад годину доброго настрою 
подарували нам попівецькі аматори. 
Частували колектив інтернату смач-

нющими варениками. І хоча день був 
похмурий, у залі наче сонечко світило 
– кожен з нас отримував заряд пози-
тивної енергії на довгі дні або й тижні. 

Щиро дякуємо вам, попівчани, за 
ваш ентузіазм, за працю, за творчий 
неспокій. А ще сподіваємося, що по-
дібні зустрічі стануть традиційними. 
Дякуємо, що самодіяльний колектив 
«Попівчанка» уже  вдруге тішить нас 
своєю творчістю, а люди сіл Попівці, 
Новий та Старий Кокорів допомага-
ють нашим підопічним продуктами 
харчування протягом багатьох років.

Тож бажаю всім вам кріпкого 
здоров’я, творчих успіхів і надалі за-
йматися благодійністю – допомагати 
бідним. Хай береже Вас Господь, миру 
Вам і добра в кожну сім’ю, в кожну ро-
дину!

З повагою - директор 
Почаївського

психоневрологічного 
будинку-інтернату,

Заслужений працівник соці-
альної сфери України

Василь МИСЬКО.

І «ÊÎËÎÄÊÓ ÏРÈÍÅÑËÈ»,
 І ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÏРÈÂÅÇËÈ

Øêîляðі çнîвó нав÷атиìóтüñя 12 ðîêів
В Україні затвердили проект реформи освіти
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Накрапав холодний дощ. На 
щастя поїзд «Тернопіль - Іване-
Пусте» прибув вчасно.  Молода 
кароока жінка, що зайшла у ва-
гон, присіла коло мене. Привіта-
лася, спитала куди їду. З першого 
враження я збагнула: незнайомка 
є щебетухою, отож, скучати в до-
розі не буду. Мирослава, так звали 
смаглявку, взялася розповідати 
мені улюблений серіал. І дарма, 
що я сказала, що не дивлюся цей 
фільм – вона із захопленням про-
довжувала ділитися враженнями 
від побаченого, дійшовши до тієї 
серії, де головний герой зраджує 
свою кохану.

«Уявляєте – має таку красу-
ню і зраджує! Цікаво, як далі у них 
складеться, бо хіба можна прости-
ти зраду?» - підсумувала моя спів-
розмовниця. Сивий, в окулярах на 
півобличчя чоловік, що сидів на-
впроти, уважно слухав Миросла-
ву. А потім, якось болісно зітхнув-
ши, сказав: «Знаєте, жіночки, тре-
ба вміти прощати і зраду. Щоб по-
тім не було пізно. Щоб не рвалася 
від болю душа. По собі знаю».

Чоловік замислився, сумно 
дивився у вікно потяга, а потім, 
слово за словом, став розповіда-
ти.

Тарас Іванович, так звали не-
знайомця, служив на Черкащині. 
Вдома чекали на нього батьки і 
брат Володя. Дівчини у нього ще 
не було, тому дуже заздрив солда-
там, до яких надходили листи від 
коханих. Хтось пропонував позна-
йомити Тараса зі своєю сестрою, 
хтось – із гарною сусідкою, щоб 
і йому листи надходили, з ними, 
мовляв, швидше минає служба. 
Хлопець був дуже сором’язливим, 
спокійним – не уявляв знайом-
ства заочно.

Якось до них у частину при-
йшла на роботу молоденька ку-
харка. Струнка, кучерява, з сині-
ми волошками очей під закруче-
ними віями, вона відразу сподо-
балася Тарасові. Їх очі зустрілися, 
коли подавала Тарасові тарілку. 
Хлопець знітився, між ними про-
бігла іскра. Потім, коли вони по-
чали зустрічатися, часто згадува-
ли той випадок, коли Таня, розгу-
бившись, поклала йому замість 
однієї дві котлети.

Коли після «дембеля» Тарас 
привіз дівчину в село, його бать-

ки дуже зраділи, зустріли її, як 
рідну доньку. Але і сусіди, і ро-
дина не схвалили вибір Тараса: 
«Хіба своїх дівчат у селі мало, щоб 
з чужинкою одружуватися?»

Але Таня на зважала на таку 
думку. Коли їхала сюди, мати її 
попередила, що тут, серед чужих 
людей, в яких інші звичаї і тради-
ції, може всіляко бути…

Вона влаштувалася кухарем 
у колгоспну їдальню. Акуратна, 
привітна, щира, Таня швидко ста-
ла своєю, полюбилася всім.

Коли Тетяна народила дівчин-
ку, Тарас не тямив себе від щас-
тя. Під час пологів виліз на висо-
ке дерево, що росло під вікном по-
логового будинку, і «народжував» 
разом із дружиною.

Маленька Оленька з кожним 
днем ставала все більше схожою 
на бабусю Софію – матір Тараса, 
яка в усьому допомагала невіст-
ці: вставала до онуки вночі, купа-
ла, наспівувала власні колиско-
ві. «Наша бабуся на старості ком-
позитором стала», - піджартову-
вав Тарас.

Таня любила втішити свекру-
ху якоюсь обновкою. Навіть на-
полягала змінити зачіску: хіба 
55 – це старість? – запитувала не-
вістка. Софія і на ринок, і в гості 
брала її з собою. Без Тані вечеряти 
не сідали. У Тараса іноді виникала 
думка, що матір тепер любить не-
вістку більше, ніж його. Проте він 
не сердився, не ревнував – радше, 
навпаки, радів, що матір так гар-
но ладить з невісткою. Мир і спо-
кій, присмачені милим щебетан-
ням малої Олі, поселилися у їхній 
хаті.

Та згодом Тетяна почала пізні-
ше приходити з роботи. Вигаду-
вала різні причини: то плита «за-
барахлила», то овочі запізно при-
везли. Щось тривожне, сумнівне 
закралося в серце Тараса: на ро-
боті прикрощі, а вона приходить у 
піднесеному настрої. Щось тут не 
так… Та, як кажуть, шила в мішку 

не втаїш. Тим паче, село у них не-
велике, де всі - на виду. Якось за 
чаркою Петро, кращий друг Тара-
са, обмовився, що Таня зраджує 
йому з головою колгоспу.

Тарас онімів: його Таня? Так, 
вона останнім часом веде себе 
дивно, але щоб зраджувала йому? 
Бути такого не може! Але Пе-
тро запевнив – це дійсно правда. 
Лють і злість розлилися по жилах 
Тараса, затуманило розум – не 
прощу! Нізащо! Петро намагав-
ся його затримати, коли Тарас зі-
рвався з-за стола: «не гарячкуй, 
зупинися», але той, як ошпаре-
ний, побіг до колгоспу.

Тетяна саме зачиняла двері 
їдальні. Волосся її було скуйов-
джене, очі – веселі.

«Ти була з ним? Так? Безсо-
ромна!», - він з усієї сили вдарив її 
в обличчя, шарпав за волосся.

Тетяна кричала, благала про 
допомогу, але Тарас, мов неса-
мовитий, пустив у хід кулаки… 
Опам’ятавшись, присадив її на 
лавочці: розповідай,  чуєш? Тіль-
ки правду, бо й так усе знаю. Таня 
не заперечувала, не віднікува-
лася. Захлинаючись слізьми, ви-
мучувала з себе слова. Мовляв, 
знає, що винна. Не розуміє, як це 
сталося з нею. Так, їх голова по-
особливому ставився до неї, за-
сипав компліментами, премію ви-
писав. Тому й не відмовила, коли 
запропонував повечеряти разом. 
Вино задурманило голову. Чо-
мусь згадалося в цю мить, що Та-
рас вже давно забув про неї, як  
про жінку, ніколи не говорив їй 
таких гарних слів, як Степан Іва-
нович. А вона ж іще молода і їй за-
хотілося бути жаданою… «Прости 
мені, Тарасе. Це більше ніколи не 
повториться! Хочеш, розрахуюся 
з роботи?» – Тетяна впала перед 
чоловіком на коліна.    

Тарас вирячив розлючені очі: 
«Їдь собі на свою Черкащину! 
Тільки знай – Олю тобі не віддам, 
зрозуміла?».

Стіна відчуження виросла 
між ними. Тарас, як заведений, на 
кожному кроці нагадував їй про 
зраду, різав по живому – забирай-
ся з мого дому! Тільки – сама, без 
доньки! Софія пробувала пого-
ворити з сином. Мовляв, вони не 
перші і не останні переживають 
сімейну драму. І слід мудро вийти 
з неї, бо сімейний корабель вто-
пити легко, а потім на поверхню 
неушкодженим його, на жаль, не 
повернеш…

Тетяна дуже змарніла, стала 
пити ліки від тиску. Одного ранку, 
коли Софія встала до господарки, 
побачила на веранді непритомну 
Тетяну. «Геморагічний інсульт», 
- констатували лікарі. На третю 
добу Тетяни не стало. 

З тих пір Тарас один. Виросла, 
вивчилася донька. Вийшла заміж 
за гарного хлопця, народила до-
чку – Тетянку. Винаймають вони 
квартиру у Тернополі, звідки він 
і повертався. У село до батька не 
хочуть. Нудно йому, сумно й три-
вожно – для кого хату будував? 
Дорогу огорожу поставив – ви-
блискує сріблом, здалеку видно. 
Єдина його розрада – бджоли. Па-
сіку колись покійний батько за-
початкував, потім мама Софія до-
лучилася. Похоронив обох. Ли-
шень кіт і він у хаті. Якби ж то 
можна було повернути час  назад. 
Усе було б по-іншому. На жаль, він 
затоптав своє щастя. Йому часто 
сниться Тетяна. Як повзає в його 
ногах, благає прощення…

Гарною хазяйкою була. На 
весілля її кликали куховарити. 
Шила, в’язала...

«А ви кажете – зраду прости-
ти не можна. Якщо покаяння є 
щирим – має бути і прощення. На 
жаль, я зрозумів це надто пізно», - 
завершив свою сповідь наш спів-
розмовник.

 А за вікном потяга вже брунь-
кував березень – перший місяць 
весни…

Марія МАЛІЦЬКА.
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Струни серця
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*   *   *
Самотіє край вікна
В кутику-краєчку
Незабутнє, як весна,
Лишене гніздечко.
Даленіє часу плин
І дощі голосять.
Сум гніздиться, як полин,
В павутинні-косах.
Зазирали у шибки
Рижоброве сонце,
Ластів’ята-малюки…
Так давно було це.
Ластовинням – цілий світ
В плетиві казковім.
Зав’язь буде там, де цвіт
Віри і Любові.

*   *   *Туман відстояний у глечик
Зібрала втомлена зима.
Весні вклонилась вранці гречно
І піднесла його сама.
Вітри-заброди відцурались
(З теплом у змові день при дні).
…Зі струн ошатне покривало
Світило виткало весні.

*   *   *Зацілую тебе волошково
В неодквітлих далеких полях,
Що світають у пам’яті знову,
Незабудко-сльозино моя.
Поміж нами косаті дороги,
А літа – посивілі жита.
Я з тобою, моя засторого,
Берегине моя золота.
Почуття понад часом розмаять,
Молодієм з коханням дітей.
Вже й онуків промовистим краєм,
Глянь, веселка за руки веде.
І ніщо в цьому світі не ново:
Спеленає нас мати-земля.
…Зацілую тебе волошково
В неодквітлих далеких полях.

Володимир КРАВЧУК.
м.Збараж.

*   *   *Вже відгримів 
весняний перший грім,

Пробігся полем з гуркотом-луною
І вітровій в пориві гомінкім
Затріпотів шовковою травою.
Несміло дощ вслід грому зашумів,
Все біг та біг, милуючись полями,
Здавалось, він оббігти все хотів,
Радіючи стихії до нестями.
Та раптом дощ задумливо притих,
Вагаючись ступити крок ще далі.
Ударив грім у хмарах грозових
І вітер знов оскаженів у шалі.
З відлунням грому йшла 

до всіх весна,
Мелодія грози лунала чарівна… 

*   *   *Люблю весняну мить чудову,
Коли у небі грім гримить
Й в свою вбираючись обнову,
Із вітром листя гомонить.
Тоді думкам моїм привілля,
У серці радість й благодать,
Зелений гомін йде довкіллям,
Хорали трепетно звучать.
Хоча не видно диригента,
Пташок лунає втішно хор,
Біжить сріблиста річки лента
І луг мережить свій узор.
Нема тоді ні дня спокою,
Теплом насичена блакить,
Усе, розбуджене весною,
Радіти днем весни спішить…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.

Сьогодні зранку 
Марті недобре. 
Наче б і тиску 

нема, і голова не 
болить, а так щось 
розпирає груди, ніби 
туди хтось брудного 
шмаття напхав.

- А ти лежи, не вставай, - 
каже чоловік, - я сам попора-
юся. 

Підмостила Марта по-
душку високо, так, що з вікна 
подвір’я видно, тай заклякла 
перед шибкою, наче перед 
телевізором. 

Іван ходив по дворі згорб-
лений, ледве переставляю-
чи ноги по болоті, як той об-
скубаний півень. Шкода Мар-
ті Івана - стара заяча шапка 
збилася на бік, сорочка ви-
лізла з-під камізельки, голо-
ва похилилася. Він накрутив 
води з нотниці, дав порося-
ті їсти, насипав курям зерна. 
Серед цієї неквапливої ме-
тушні кілька разів зупиняв-
ся; то в небо поглядав (то за 
пташками, знала Марта), то 
стукав по стовбуру старої бе-
рези біля хвіртки (чи сік не 
пішов), то згинався біля квіт-
ника (чи крокусів не видно).    

Марта спостерігала за чо-
ловіком і дві сльози, як дві 
срібні перлини, скотилися 
з її вицвілих очей і пропали 
в густій шерсті покривала, 
наче й не з’являлися.

- Буде весна, - почула 
вона голос чоловіка з сіней. - 
Солов’я в саду бачив. 

Не розпитувала чоловіка 
ні про що, бо знала, якщо він 
солов’я бачив, то весна таки 
не за горами. За сорок років 
спільного життя  вона цю 
фразу чула вже багато разів. 
Ці слова були візитною карт-
кою весни, і основне, що Іван 
ніколи не помилявся. Вона 
того солов’я ніколи не бачи-
ла, а може, то й був якийсь ін-
ший птах – шпак чи грак, але 
саме слово «соловей» було 
для неї таким милим, наче 
сипало за що раз жару юнос-
ті в її кволу змучену душу.

Чоловік зайшов до кім-
нати, потер руки, щоб зігрі-
ти, і сів біля столу. Взяв оку-
ляри, розгорнув «Газету 
по-українськи» і став мовчки 
читати, а Марту, наче в серце 
щось вкололо: це ж скільки 
вона листоноші Вальці яєць 
виносила, і яблук, і варення, 
і ще всякої всячини, щоб та 
пошту лише їй в руки дава-
ла. Донині так було, а то що 
ж таке. Боже, Боже! 

- Іване!- Марта заледве 
себе опанувала. – То свіжа га-
зета? 

- Аякже, - стиха промовив 
Іван, не відриваючись від ці-
кавого читання. 

- І більше нічого Валька 
не принесла?

- А що ще мало бути, та то 
й не Валька була, а її бахур, 
- здивовано зиркнув з-під 
окулярів і засміявся чоловік. 
- Ет, жартівники! Кінець сві-
ту відмінили, то пишуть го-
роскопи на майбутнє. 

Марта таки вперто до-
питувалася, чи, крім газети, 
більше нічого не було, тож 
Іван занепокоївся. Він підій-
шов до дружини і приклав 
свою руку до її чола.

- Наче й температури не-
має. Може, Петрусеві подзво-
нити, щоб мандаринів з міс-
та привіз, - подумав. А вголос 
сказав: - Як там наш  Петрусь, 
не дзвонив до тебе? 

Марта наче й того не по-
чула, хоча єдиного сина лю-
била понад усе. Він працю-
вав таксистом неподалік у 
місті, де й жив. Внук Івасик 
навчався в дев’ятому класі, 
а з невісткою Лідою, котра 
працювала у відділі освіти  і 
весь час була як не на роботі, 
то у відрядженні, стосунки у 
Марти особливо не склали-
ся. 

- Іване, ми вже не моло-
ді з тобою, не знати скільки 
ще й залишилося, - почала 
Марта. Їй стало важко диха-
ти. Жінка ковтала сухе пові-
тря зблідлими губами, наче 
хотіла вхопитися за ньо-
го, а воно вислизало і втіка-
ло геть. Іван глянув на Мар-
ту і якийсь дивний, досі не-
знаний холод пройняв його 
тіло, але він мовчав.

- Минуло двадцять до-
вгих літ…

Марта проковтнула клу-
бок, що підкотився до горла 
і почала знов: 

- Ти пам’ятаєш той рік, 
коли я була на заробітках в 
Польщі?

 Іван сидів блідий, наче 
з хреста знятий, і дивився в 
одну точку, мов це його не 
стосувалося.

- То тітка винна. Вона, не-
хай там з Богом спочиває. То 
її гріх…

Аж тепер Іван глянув на 
Марту і ще міцніше стулив 
вуста. 

- Ти не хотів мене тоді 
пускати і Петрусь був ще ма-
лим, а вона той клятий ви-
клик зробила і я поїхала. Як 
я там плакала, як сумувала… 

- Але ж … - Іван встав з-за 
столу. - Ти ще не забула? Та 
стінка, - сказав якось винува-
то, аж зіщулився, - і машину 
ми тоді купили, - а сам аж мі-
нився, бо відчував щось лихе.

- Машину? Зойкнула Мар-
та. – А ти знаєш, що я там ді-
вчинку народила? Ти не здо-
гадувався, не бачив, як я змі-
нилася, коли приїхала. І ли-
шила чужим людям свою 
кровинку, бо тебе бояла-
ся. Агнєшкою назвала  по-
їхньому. Двадцять років ми-
нуло… Двадцять довгих ро-
ків... То було навесні, як я її на 
світ привела. Мені тоді спі-
вав соловей. Чекала я звіст-
ки від тих людей, де дити-
ну свою залишила,  зі стра-
хом. Але з надією жила всі 
ці роки. Була б тоді тобі ска-
зала, та знала, що вб’єш. Але 
так помалу з кожним роком 
я сама себе вбивала. Їла собі 
серце сама. Молилася, бояла-
ся і вбивала...

У хаті запала гнітюча 
тиша. 

- А тепер ти все знаєш, - 
Марта знесилено зітхнула. 
– Отож, що хочеш роби – хо-
чеш вижени, хочеш убий, 
а хоч прокляни, на те твоя 
воля. А мені вже легше ста-
ло, легше…

Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

Заквітчана садиба, 
Мій милий, рідний дім…
І щастя більш не треба,
Коли живеш ти в нім.
Чи восени, чи влітку
Хай квіти тут цвітуть,
Нехай до нас у гості
Всі добрі люди йдуть…

І щастя більш не треба,І щастя більш не треба,І щастя більш не треба,

Хай квіти тут цвітуть,Хай квіти тут цвітуть,Хай квіти тут цвітуть,

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: ланівчанка Олеся Матевощук.

гніздечкогніздечкоСімейне

«Давай, братику, рятуй свою країну, за-
хисти нашу гідність, бо хто, як не ти? Хто, як 
не ми?» - казали вони йому. А що він? Він не 
міг їм відмовити. Хіба можна відмовити тим, 
з ким щодня змітаєш зі столу крихти надії, 
віри й любові, щовечора зализуєш рани в тіс-
них стінах, слухаючи, як цокає годинник і па-
дають із крана краплини води?

«Хто, як не я?» - повторював він і палив 
мости, щоб можна було збудувати нові, ро-
бив помилки, безліч помилок, щоб нащад-
ки мали на чому вчитися. Обличчя його запе-
клося вогнем барикад, руки посікло каміння. 
Всі боронили себе й своїх рідних, відстоюва-
ли право бути собою на своїй території. Най-
відважніші загинули. З тих, які залишилися 
живими, одні повернулися додому або продо-
вжують боротися на фронті, інші… Про інших 
краще не згадувати. Вони все забули і стали 
Правителями.

«Не здавайтесь! Терпіть, терпець нас шлі-

фує! Скоро, зовсім скоро», - закликають Пра-
вителі, сидячи на горі загиблих. Їм треба біль-
ше загиблих. Бо чим більше загиблих, тим ви-
дніше їм Світле Майбутнє. «Та хто вони такі? 
Чхав я на них. Аби лиш сонце не заступали», 
- кричить на вулиці бездомний поет, сприт-
но маскуючи діри у власних кишенях. Раніше 
були бандуристи, сизі орли, тепер - новітні ді-
огени, вуличні поети без імен і адрес.

Це там, а тут мовчазні степи й терикони. 
Тут небо пахне горизонтом. Домашні твари-
ни, залишені людьми, просять їсти. Ти ділиш-
ся з ними останнім шматком їжі, а вони з то-
бою - своїм теплом. В окопах серця побрати-
мів б’ються голосніше, ніж лунають обстріли 
з ворожих позицій.

«Як ти тут опинився?» - питає він Алі-
ма, який досі здригається уві сні, коли йому 
сниться рідна Феодосія.

«Вкрали. В мене батьківщину вкрали. А 
ти?» - відповідаючи, запитує Алім.

«Та сама біда…».
Знову весна. Четверта. Цю війну ми раху-

ємо веснами. Скоро з’являться бруньки і за-
цвітуть дерева. Вкотре без змін на фронті. Не-
стерпна вічність… Біг навипередки зі смертю 
триває.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Моїй покійній матусі,  
яка померла 8 березня

Та мама - не вмирає…
І знову – 8 березня.
Сніги іще не тануть.
Як завше, я в цей день
Іду до тебе, мамо.
Маленький пагорбок землі
В житті мені допомагає:
Любов’ю і теплом 
Життєвий шлях мій осяває.
Хоч ти давно пішла з життя -
Та мама - не вмирає!
Вона завжди зі мною.
Приходить у тривожні сни
І вчить бути людиною простою.
Зі всім земним ділитись добротою.
У труднощах – не скиглити – всміхатись.
У всьому і завжди на Бога покладатись.
Я вдячна їй за дар життя,
За все, що маю.
Бо зі світів незнаних
Вона мене благословляє!
Тож мушу жити мудро,
Бути такою, щоб мама з небес
Пишалася мною.
І знову 8 березня.
Сніги іще не тануть.
Повиростали мої діти,
А я і досі хочу мати маму!

Без тебе страшно  
й одиноко
Чим надолужити твою любов до мене?
Що б не зробила – всього буде мало!
З усього серця тягнуся до тебе!
А скільки часу провела недбало!
Тримаюсь, Боже, я за твою руку.
Колись ми видали Тебе на муку!
Без Тебе сумно, страшно й одиноко!
Може, по іншому це виглядає збоку?
Ти ж бачиш, як все є насправді,
Чого слова і сльози мої варті,
Ти знаєш всі молитви серця мого.
Без Тебе, Боже, не потрібно вже нічого…

 Наталя ДУША.
смт Козова.

Невигадані історії: ДОНБАС Цю війну ми 
рахуємо веснами

CоловейНовела  
по-українськи

ьогодні зранку 
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Арена

Артем Мілевський, білорус, виступав за 
збірну у 2006 – 2012 роках. Зіграв 50 матчів і 
забив 8 голів.

Серед натуралізованих футболістів білорус 
Артем Мілевський є рекордсменом збірної Украї-
ни за кількістю проведених матчі та голів. В Укра-
їну мінчанин переїхав ще юнаком на запрошення 
київського "Динамо». У складі молодіжної збірної 
України Мілевський став віце-чемпіоном Євро-
пи-2006 і цього ж сезону потрапив до складу на-
ціональної команди на фінальну частину Чемпіо-
нату світу. Також нападник грав за Україну на до-
машньому Євро-2012. Зараз Артему 32 роки, він 
грає у клубі другого російського дивізіону "Тос-
но".

Юрій Калітвінцев, росіянин, 1995 – 1999 
р.р.,  22 – 1.

Юрія Калітвінцева більшість фахівців вважає 
найкращим "легіонером" в історії української 
збірної. Цей півзахисник опинився у Києві у 1994 
році, коли "Динамо" запросило 26-річного футбо-
ліста з "Нижнього Новгорода". Юрій з відмінним 
баченням поля, пасом та потужним ударом швид-
ко став лідером "Динамо" та капітаном збірної 
України. Проте він відіграв за національну коман-
ду не так вже й багато, оскільки у 2000 році завер-
шив ігрову кар'єру. Згодом Калітвінцев став тре-
нером і привів юнацьку збірну України до золо-
тих нагород на Чемпіонаті Європи-2009. Викону-
вав обов'язки головного тренера української на-
ціональної команди, був асистентом Олега Бло-
хіна на Євро-2012. Зараз 48-річний Калітвінцев 
очолює московське "Динамо", яке грає у другому 
російському дивізіоні.

Марко Девіч, серб, 2008 – 2014 р.р. 35 -7.

Марко Девіч не виявляв особливого бомбар-
дирського таланту ні у своїх сербських клубах, ні 
у луцькій "Волині", яка була його першою коман-
дою в Україні. Але після переходу у харківський 
"Металіст" форвард став демонструвати відмін-
ну результативність та отримав запрошення гра-
ти за збірну України, якій саме бракувало "забив-
ного" нападника.

Девіч зіграв за українців на Євро-2012, де 
запам'ятався знаменитим голом-фантомом у во-
рота Англії, який угорський суддя Віктор Кошшаї 
не зарахував. Після переходу до російського "Рубі-
на" Девіча припинили викликати до збірної Укра-
їни. Цієї зими 33-річний футболіст перейшов до 
"Ростова".

Віктор Леоненко, росіянин, 1992 – 1996 р.р., 

14 -6.
Віктор Леоненко опинився 

у нашій збірній одразу після пе-
реходу до "Динамо" у 1992 році. 
Вихованець тюменського фут-
болу був кращим гравцем Укра-
їни початку 1990-х, однак за на-
ціональну команду зіграв мало. 
У відбір Чемпіонату світу-1994 
українців не пустила ФІФА, а по-
тім проблеми розпочалися вже 
у нього. Зараз 47-річний Леоненко працює екс-
пертом на телебаченні.

Олександр Алієв, росіянин, 2008 – 2012 р.р., 
28 – 6.

Олександр Алієв прийшов у "Динамо" разом 
з Артемом Мілевським з академії Павла Яковен-
ка. Проте у збірній півзахисник грав помітно мен-
ше свого найкращого друга. Алієв володів потуж-
ним ударом та добре виконував штрафні, проте у 
середній лінії діяв занадто прямолінійно і конку-
ренцію іншим креативним хавбекам програвав. 
Востаннє у футболці збірної України він зіграв 
на Євро-2012 проти Франції, а після того, як за-
лишив "Динамо", до національної команди не ви-
кликався. Останнім клубом 32-річного Алієва був 
казахстанський "Тараз", який він залишив восени 
минулого року через проблеми з алкоголем, які 
переслідують росіянина впродовж усієї кар'єри.

Едмар, бразилець, 2011 – 2014 р.р., 15 – 1.
Б р а з и л ь -

ський півзахис-
ник Едмар приї-
хав до України в 
2003 році, де по-
трапив до сім-
феропольської 
"Таврії". У цій 
команді хавбек 
працював під 
керівництвом 
Михайла Фо-
менка, який зго-
дом зробив його 
незамінним гравцем збірної України у відборі до 
Чемпіонату світу-2014. Едмар став першим на-
туралізованим бразильцем в українській коман-
ді, але швидко втратив місце у складі, після того, 
як фінансові проблеми розпочалися у його тодіш-
ньому клубі – харківському "Металісті". Цієї зими 
36-річний Едмар, який одружився з українкою та 
взяв собі прізвище Головський, перейшов до аме-
риканського клубу однієї з регіональних ліг "Бока 
Ратон".

Сергій Серебренников, росіянин, 2001 – 
2006 р.р., 12 – 1.

Росіянин Сергій Серебрен-
ников опинився у "Динамо" у 
1999 році разом з двома сво-
їми співвітчизниками – Арте-
мом Яшкіним та Сергієм Кор-
мільцевим на запрошення Ва-
лерія Лобановського.

З ініціативи тренера ця 
трійця згодом була "заграна" 
й за українську збірну. Найдо-
вше там затримався саме Се-
ребренников, який, залишив-
ши "Динамо", зробив непогану кар'єру у Бельгії, де 
грав за "Брюгге" та став чемпіоном країни. Зараз 
40-річний Сергій працює футбольним агентом.  

У Києві відбувся Міжнарод-
ний турнір з боротьби, присвя-
чений видатним українським 
борцям і тренерам. На рахунку 
українських борців 25 медалей, 
з яких 8 здобули "вільники", 14 - 
жінки, 13 - "класики".

ФК «Чорноморець» підтри-
мав ініціативу Всеукраїнсько-
го об'єднання учасників АТО 
"Українці - разом!" та розро-
бив механізм, за допомогою яко-
го учасники АТО та члени їхніх 
сімей, які є власниками соціаль-
ної картки учасника АТО, змо-
жуть отримувати квитки на до-
машні матчі команди зі 100-від-
сотковою знижкою. У централь-
ній касі стадіону «Чорноморець» 
власник такої карти зможе поза-
чергово отримати безкоштовний 
квиток в 14 сектор для перегля-
ду будь-якого домашнього матчу 
за участю одеситів у Чемпіонаті 
України. Квиток видаватиметь-
ся за умови пред'явлення касиру 
іменної соціальної картки учас-
ника АТО та документа, що під-
тверджує особу.

На відкритому Кубку Євро-
пи з дзюдо українці стали во-
лодарями 5 медалей. У ваговій 
категорії 66 кг на рахунку наших 
борців - «золото» та «срібло», яке 
розділили між собою учасни-
ки фінального поєдинку Богдан 
Ядов та Геворг Хачатрян. Сергій 
Дребот став бронзовим призе-
ром у категорії до 73 кг. Блиску-
чу перемогу у жіночих змаганнях 
в категорії 48 кг здобула Дар’я Бі-
лодід, а за результатами бороть-
би у найважчій вазі Анастасія 
Сапсай піднялася на третю схо-
динку п’єдесталу пошани.

На Чемпіонаті Європи з лег-
кої атлетики, який приймав 
сербський Белград, наша збір-
на здобула 1 срібну і 4 бронзо-
ві нагороди. У загальнокоманд-
ному заліку Україна посіла 16 міс-
це. Першу медаль принесла Юлія 
Левченко. Вона з особистим ре-
кордом стала третьою зі стриб-
ків у висоту. Марина Килипко по-
вторила особистий рекорд у при-
міщенні зі стрибків з жердиною і 
розділила третє місце зі шведкою 
Ангелікою Бенгтссон. Сергій Ни-
кифоров став бронзовим призе-
ром у стрибках у довжину. Оле-
ся Повх з особистим рекордом фі-

нішувала другою в бігу на 60 ме-
трів. Ольга Бібік, Тетяна Мель-
ник, Анастасія Бризгіна й Ольга 
Ляхова показали третій резуль-
тат в естафеті 4х400 метрів.

Досить привабливу про-
позицію українському фут-
болісту Артему Федецькому 
один з російських клубів зро-
бив ще влітку 2016 року. «Зарп-
лату мені пропонували 1,8 млн. 
євро за сезон. Але розумієте, я 
ж уже казав: те, що зараз відбу-
вається в Україні, мене дуже бо-
лить. Ми розуміємо, хто заварив 
цю кашу. Розвиток кар'єри в Ро-
сії для мене є абсолютно немож-
ливим і неприпустимим», – за-
значив він.

Українка Анна Музичук зу-
пинилась за крок до світової 
шахової корони, поступившись 
лише на тай-брейку китайській 
спортсменці Тань Чжун'ї. У фіна-
лі світової першості, який прохо-
див у столиці Ірану Тегерані, су-
перниці обмінялись перемога-
ми у другій та третій партіях, а 
ще дві закінчилися внічию. Та-
ким чином, шахісткам довелось 
з'ясовувати, хто ж з них найкра-
ща,  на тай-брейку із вкороченим 
контролем часу.

Перша партія закінчилась 
внічию, а от у другій Тань Чжун'ї, 
граючи білими, виявилася силь-
нішою. Загальний рахунок поє-
динку – 3,5:2,5 очка на користь 
китаянки.

 Список претендентів на 
звання найкращого бомбар-
дира європейських чемпіона-
тів сезону 2016/17 та волода-
ря «Золотої бутси» виглядає 
так: 1. Ліонель Мессі (46 балів); 
2. Андреа Белотті (44 бали); 3. 
П'єр-Емерік Обамеянг (42 бали); 
4. Едінсон Кавані (40,5 бала); 5. 
Луїс Суарес (40 балів); 6-9. Роберт 
Лєвандовскі, Едін Джеко, Гонса-
ло Ігуан, Харрі Кейн (усі – по 38 
балів);10. Кріштіану Роналду (36 
балів).

У суботу та неділю відбу-
лися матчі 20-го туру чемпі-
онату України з футболу.

Ось їх результати:
"Дніпро" – "Чорноморець" 

- 1:1;
"Динамо" – "Олімпік" - 1:0;
"Карпати" – "Олександрія" 

- 1:0;
"Ворскла" – "Зоря" - 1:2;
"Сталь" – "Зірка" - 3:0;
"Волинь" – "Шахтар" 0:1.

Становище команд: 
1. "Шахтар" – 56 очок 
2. "Динамо" – 43
 3. "Зоря" – 37
 4. "Олександрія" – 32
 5. "Олімпік" – 29
 6. "Чорноморець" – 27
 7. "Ворскла" – 23
 8. "Зірка" – 19
 9. "Сталь" – 18 
10. "Волинь" – 10
11. "Дніпро" – 8 
12. "Карпати" – 8

Мінімальні перемоги лідерів Âîни ãðали çа çáіðнó Óêðаїни
збірна України незабаром може підсилитися одразу кількома іно-
земними футболістами, які отримають українське громадянство. з 
огляду на це «еспресо» нагадав уболівальникам імена іноземців, які у 
різні роки вже одягали синьо-жовту форму.
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Березень зиму закінчує, 
весну починає. Він то 
плаче, то сміється, то 

снігом сіє, то сонцем гріє. 
Цього місяця починаються 
активні роботи і у саду, і на 
городі. Тож пропонуємо вам 
перелік найважливіших із 
них. 

ПЕРЕВІРЯЄМО НАСІННЯ 
У березні перевіряють насіння 

на схожість. Найціннішим вважаєть-
ся те, що проросло в перші дні. Як 
правило, насіння редису, ріпи, огір-
ків, кабачків, капусти, моркви, сала-
ту, буряка, гарбуза, томатів пророс-
тає через 7-10 днів, а цибулі, петруш-
ки, кропу - через 12-14 днів. Перед 
посівом насіння заливають водою. 
Дрібне і погане, як правило, спливає, 
його варто викинути. Потім у склян-
ку води всипають дві чайні ложки 
цукру, розчиняють його і поміща-
ють насіння, що залишилося. Насін-
ня, яке спливло, знову видаляють, 
що залишилося підсушують і зали-
шають для посіву.
РІВНОДЕННЯ – НАЙКРАЩИЙ ЧАС 
ДЛЯ ПОСІВУ

Час весняного рівнодення (22 
березня), коли день із ніччю рівня-
ється - кращий день для посіву бага-
тьох овочевих і гілкових культур на 
розсаду, у тому числі томатів. Для за-
гартовування насіння томатів про-
травлюють 10-20 хвилин у розчи-
ні марганцівки фіолетового кольо-
ру, промивають чистою водою і три-
мають дві доби в мокрій марлі в тем-
ному місці. Потім набрякле насіння в 
поліетиленовому пакеті поміщають 
на верхню полицю холодильника на 
4-5 діб. Як тільки проклюнуться па-
ростки, їх сіють у ящик з приготов-
леною земляною зволоженою су-
мішшю, ставлять у тепле місце й на-
кривають поліетиленовою плівкою. 
Коли сходи з'являться, плівку зніма-
ють і ящик переносять у світле, про-
холодне місце, щоб рослини не витя-
галися.

На початку місяця в парник гус-
то сіють на розсаду ранньостиглу бі-
локачанну і цвітну капусту, напри-
кінці - капусту пізніх сортів. Насіння 
капусти перед посадкою прогріва-

ють протягом 20 хвилин у воді з тем-
пературою 50°С, потім опускають на 
2-3 хвилини в холодну воду і після 
цього просушують. Через 1-3 тижні 
сіянці пікірують на постійне місце.

Пророщуємо картоплю
За місяць-півтора до посадки 

(наприкінці березня) підготовля-
ють бульби картоплі. Їх укладають 
в один ряд у пласкі ящики або ко-
робки і ставлять на тиждень у світ-
ле, тепле (20-25°С) приміщення. Від 
яскравих сонячних променів бульби 
притіняють папером. За місяць до 
посадки ящики переносять у світле, 
але більш прохолодне приміщення 
(8-10°С). Щоб на картоплі пробуди-
лися всі вічка, її щотижня перевер-
тають. Бульби, на яких ростуть нит-
ковидні паростки, видаляють. Те ж 
варто зробити з усіма іншими зіпсо-
ваними і хворими бульбами.
ОЧИЩУЄМО САД

Якщо ваша ділянка на низько-
му місці, не забудьте вчасно спусти-
ти поталу воду, не допускайте зато-
плення дерев і кущів, суниці та ін-
ших багаторічних насаджень. На 
піднесених місцях проведіть сніго-
затримання. 

Коли мине небезпека соняч-
них опіків, можна розв'язати дере-
ва, краще це зробити в похмуру по-
году наприкінці місяця. Після цього 
огляньте дерева, закрийте виявлені 
в них дупла.

Очистіть їх від гнилої дереви-
ни, продезінфікуйте 13% розчином 
мідного або 5% розчином залізного 
купоросу. Якщо дупла великі - запо-
вніть їх дрібними камінчиками і за-
лийте розчином цементу, маленькі 
дупла забивають дерев'яними кор-
ками і замащують садовим варом. 
Рани на штамбах і кістякових гілках 
також зачищають до здорової дере-
вини, дезінфікують і зафарбовують 
олійною фарбою, розведеною нату-
ральною оліфою.
НЕ СПІШІТЬ ВИДАЛЯТИ 
ПІДМЕРЗЛІ ПАГОНИ

Для визначення ступеню ушко-
дження дерев і кущів морозами роз-
різають бруньку: темно-коричневе 
забарвлення центру говорить про 
сильне підморожування. Можна та-
кож зрізати гострим ножем части-

ну кори разом з деревиною. Неу-
шкоджена деревина має жовтий ко-
лір, ушкоджена - коричневий. Силь-
но постраждалі від морозу дерева 
обрізають пізніше інших - у другій 
половині весни або на початку літа, 
коли легше визначити ступінь і міс-
це ушкодження. А от злегка підмерз-
лі дерева обрізають якомога раніше. 
Це підсилить їхній ріст.

Кращі строки обрізки плодо-
вих дерев - до набрякання бруньок. 
Спочатку зрізують хворі, зламані та 
підмерзлі гілки, потім проріджують 
крону. Наприкінці березня почина-
ють формувати крони в молодому 
саду. Не забувайте робити це з пер-
шого після посадки року, інакше ви-
правити крону, що сформувалася 
неправильно, буде важко. Надалі це 
призведе до малої врожайності де-
рев або до розламу кістякових гілок 
під вагою плодів.

Штамби та основи кістякових гі-
лок білять (розчин має бути менш 
густим, ніж восени) і накладають 
нові ловчі пояси. Під час сокоруху 
роблять перещеплення малоцінних 
сортів.
ЩОБ СМОРОДИНА 
КРАЩЕ РОСЛА І НЕ ХВОРІЛА

Кущі смородини також потрібно 
підстригти на 1/3 довжини одноліт-
нього приросту гілок. Це стимулює 
ріст бічних пагонів, на яких форму-
ється майбутній урожай, і буде про-
філактикою від шкідливих грибків і 
бактерій. Одночасно видаляють хво-
рі, поламані та старі гілки, що від-
плодоносили, попутно знищують 
роздуті округлі бруньки (вони зара-
жені кліщем), в аґрусу - кінці одно-
літніх пагонів, уражені борошнис-
тою росою.

До розпускання бруньок дерева, 
кущі і ягідні насадження варто об-
робити 3% розчином бордоської рі-
дини або 2% розчином нітрафену. 
Можна обприскати рослини попіль-
ним лугом (2 склянки деревного по-
пелу, ошпареного окропом, на 10 л 
води), настоєм тертого часнику (100 
г на 10 л теплої води), розчином гір-
чиці (50-100 г на 10 л води) або каль-
цинованої соди (50 г соди, 40 г мила 
на 10 л води). Через 8-10 днів обпри-
скування повторити.

На металевих виробах, якими ви довго не ко-
ристуєтеся, може з'явитися іржа. Як її позбутися?

• Спиці, голки та шпильки не будуть іржавіти, 
якщо в коробку, де вони лежать, насипати трішки бо-
рошна. Якщо ж коричневі цятки все-таки з'явилися, 
застроміть голки в мило - вони стануть чистими.

• Пляму від іржі можна видалити і з тканини - 
достатньо покласти на забруднену ділянку шма-
точок лимона, загорненого в марлю, притиснув-
ши його теплою праскою.

• Ножі, виделки та ложки від іржі очистить ци-

булина, якщо нею протерти столові прилади.
•  Залізні листи для випікання, що поржавіли, 

добре відчистить сира картоплина із дрібним річ-
ковим піском.

• Нікельовані предмети від іржі позбавить 
жир, який необхідно нанести на забруднені ділян-
ки. Через кілька днів предмети протерти ганчір-
кою, змоченою в нашатирному спирті.

• Ключі й залізні замки, покриті іржею, потріб-
но потримати цілу ніч у гасі. Потім протерти піс-
ком або деревним попелом.

Вазони не лише роблять нашу оселю 
затишнішою, а й покращують 
мікроклімат у приміщенні. Однак варто 

дотримуватися почуття міри в озелененні 
свого дому. Адже є рослини, які несуть у собі не 
лише красу, а й небезпеку. 

У малогабаритних квартирах до квітів потрібно ста-
витися особливо вибірково й не допускати їхньої великої 
кількості. Адже не всі рослини виділяють кисень, а дея-
кі можуть навіть привести до ускладнення хронічного за-
хворювання: алергії, бронхіальної астми, запалення верх-
ніх дихальних шляхів. При таких захворюваннях потрібно 
уникати квітів, що різко пахнуть, а також підвищеної во-
логості, що неминуча при наявності в будинку безлічі ва-
зонів.

Деякі рослини, що продають у квіткових магазинах, 
взагалі не розраховані для квартир. До інших необхідно 
уважно придивитися і, якщо буде потреба, дотримуватися 
обережності. Наприклад, монстера - екзотична і надзви-
чайно популярна кімнатна рослина з широким прорізним 
листям - буває надзвичайно небезпечною. Якщо сік мон-
стери потрапить в очі, відбудеться опік кон'юнктиви, на 
якийсь час монстера може навіть позбавити вас зору. Не 
потрібно обривати листя монстери незахищеними рука-
ми - можна отримати опік шкіри з почервонінням і пухи-
рями.

Сильні опіки викликає й сік диффенбахії: цю декора-
тивну кімнатну рослину із плямистим листям часто дару-
ють друзям на свята, не знаючи, що при необережному по-
водженні з нею також можна принести шкоду здоров'ю. 
Навіть домашній фікус викликає опіки й алергічні реакції, 
якщо сік з його листя випадково потрапить на шкіру.

Небезпечний і сік бровалії красивої: при влученні на 
шкіру він викликає інтоксикацію всього організму. Без 
рукавичок не рекомендується доглядати й за красунею 
азалією, друге ім'я якої рододендрон. Сік цієї рослини - 
отруйний. Якщо маленька дитина з цікавості випадково 
відламає і погризе або проковтне листок азалії, у неї по-
чнеться сильна блювота зі сльозотечею та виділеннями 
з носа.

До небезпечних домашніх "зелених монстрів" нале-
жить і розкішна гортензія. Доторкатися до неї можна, але 
потрібно уникати потрапляння листя всередину організму.

Про отруєння соком гортензії свідчать: підвищене по-
товиділення, болі в шлунку, сверблячка, нудота, слабість 
у м'язах. Аналогічну реакцію викликає й необережне по-
водження з листям або кореневищами клівії. До речі, її сік 
володіє ще й паралітичною дією. Надзвичайно небезпеч-
ний і сік молочаю, що виступає з його ушкоджених час-
тин: потрапивши в очі, він викликає серйозне запалення 
кон'юнктиви і тимчасову сліпоту. А якщо отрута молочаю 
проникне в організм через ротову порожнину, з'являться 
не тільки блювота й діарея, але й судоми з маренням, пору-
шенням кровообігу й запамороченням.

Олеандр також не додасть здоров'я, перебуваючи довго 
у вашій квартирі. Його аромат може викликати безсоння, 
слабкість і запаморочення. А сік, потрапивши всередину 
організму, викличе синдром сильного отруєння, аж до ле-
тального результату.

Взагалі, кімнатні квіти, властивостей яких ви не знаєте, 
краще тримати подалі від маленьких дітей і свійських тва-
рин, щоб вони випадково не отруїлися й не обпеклися со-
ками цих рослин. А доглядаючи за ними, не варто забувати 
про особисту безпеку.

Êіìнатні ðîñлини,
ÙÎ ÍÅÑÓÒÜ... 
ÍÅÁÅÇÏÅÊÓ

Іðæó виäалитü êаðтîïля 

У ÁÅÐÅÇН² 
ÁÅÐÅÌÎÑß 
ÄÎ ÐÎÁÎÒÈ

У перший місяць весни городникам 
варто посіяти розсаду і навести лад у саду
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Десерт «Гречка з апельсином 
та прянощами»

ПОТРІБНО: крупа гречана - 200 г, олія - 
50 мл, апельсини - 1 шт., фініки - 150 г, мед 
- 60 г, вода - 400 мл, гвоздика - 12 шт., насін-
ня фенхелю - 0,5 ч. л., цедра апельсина - 5 ч. 
л., сіль - 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: гречану крупу про-
мити в холодній воді. Фініки очистити від 
кісточок і порізати на невеликі шматочки. 
У каструлі з товстим дном розігріти олію 
на середньому вогні. Додати фініки, гвоз-
дику, насіння фенхелю і готувати 3 хвилини 
для розкриття аромату прянощів. Потім за-
сипати промиту гречку і залити киплячою 
водою. Збільшити до максимуму вогонь і 
довести воду в каструлі до кипіння. Дода-
ти сіль, зменшити до мінімуму вогонь, на-
крити кришкою і готувати крупу з пряно-
щами 15 хвилин. Натерти цедру апельси-
на і додати до гречаної каші, перемішати. 
М’якуш розділити на дві частини, одну час-
тину розділити на шматочки, а з іншої ви-
чавити сік. Сік змішати з медом. Готову гре-
чану кашу викласти на таріль, зверху при-
красити часточками апельсина і полити 
медово-апельсиновою заправкою. Страву 
подати до столу.
Десерт «Яблука, запечені з 
фруктами та горіхами»

ПОТРІБНО: яблука великі - 4 шт., рис – 
100 г, родзинки без кісточок - 2 ст. л., фіні-
ки - 2 ст. л., мелені волоські горіхи - 1 ст. л, 
цукор - 4 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: яблука промити, зрі-
зати верхню частину, щоб вийшла кришеч-
ка, і обережно видалити серцевину. Рис від-
варити до готовності. Змішати готовий рис 
з цукром, промитими родзинками, фініка-
ми і горіхами. Заповнити яблука начинкою, 
накрити кришечками і поставити пектися в 
духовку, розігріту до 180ºС. Запікати впро-
довж 10-15 хвилин. Подавати яблука гаря-
чими.
Бананове печиво 
з родзинками

ПОТРІБНО: борошно - 300 г, банани - 
100 г, цукор - 80 г, рослинна олія - 140 г, ро-
дзинки - 100 г, ванілін - 1/4 ч. л., розпушу-
вач - 1 ч. л.

ДЛЯ ПРИСИПКИ: горіхи, кунжут, цукор.
ПРИГОТУВАННЯ: банани, цукор, рос-

линну олію, ванілін і розпушувач поклас-
ти в блендер і добре вимішати. Потім дода-
ти борошно і також добре перемішати. Ро-
дзинки промити і залити гарячою водою 
приблизно на 10-15 хвилин. Воду злити, 
додати розм'якшені родзинки до тіста, ре-

тельно перемішати. Печиво можна сформу-
вати руками або викласти чайною ложкою 
на деко, а можна скористатися спеціальни-
ми силіконовими формочками для печива. 
За смаком посипати пісне печиво цукром, 
горіхами або кунжутом. Випікати в розігрі-
тій до 200°С духовці 15-20 хвилин.
Лимонно-мигдалевий кекс

ПОТРІБНО: борошно - 150 г, мелений 
мигдаль - 50 г, сіль - 0,5 ч. л., сода - 0,5 ч. л., 
цукор - 200 г, сік і цедра половини лимона, 
мигдальний екстракт - 1 ч. л. (за бажанням), 
рослинна олія - 80 мл, холодна вода - 150 мл, 
пелюстки мигдалю для прикраси.

ПРИГОТУВАННЯ: у мисці перемішати 
борошно, мигдаль, сіль, соду і цукор. У су-
міш сухих інгредієнтів додати спершу сік, 
а потім цедру половини лимона, мигдаль-
ний екстракт, рослинну олію і воду. Все до-
бре перемішати до однорідності. У форму 
(для такої кількості інгредієнтів 15 см в ді-
аметрі) викласти тісто, посипати зверху пе-
люстками мигдалю і випікати в духовці при 
175°С протягом 30-40 хвилин. Перевірити 
готовність зубочисткою. Смачного!
Медові пряники

ПОТРІБНО: борошно - 2-3 склянки, цу-
кор тростинний (можна замінити звичай-
ним) - 1 склянка, мед - 2-3 ст. л., вода - 1 
склянка, рослинна олія -1/2 склянки, какао 
або дрібно мелена кава - 1 ст. л., сода - 1 ч. л., 
родзинки - 1/2 склянки, горіхи - 1/2 склян-
ки, жменька сухофруктів (чорнослив, кура-
га), спеції: мелена кориця і гвоздика, меле-
ний мускатний горіх – дрібка.

ПРИГОТУВАННЯ: цукор і мед змішати з 
водою і олією і підігріти в каструлі на слаб-
кому вогні до повного розчинення. В трохи 
остиглу суміш ввести соду, какао (каву). До-
дати горіхи, сухофрукти, родзинки. Борош-
но змішати зі спеціями і додати його стіль-
ки, щоб тісто по своїй консистенції нагаду-
вало густу сметану. Форму для запікання 
змастити олією і присипати борошном. Ви-
класти тісто завтовшки близько 1 см, випі-
кати 35-40 хвилин при 180-200°С в залеж-
ності від потужності духовки. Пряники в 
процесі випічки повинні піднятися. Готов-
ність перевіряти дерев'яною зубочисткою. 
Перш ніж вийняти пряники з форми, дайте 
їм охолонути. Порізати ножем на часточки.
Фокачо з розмарином

ПОТРІБНО: борошно - від 4,5 до 5 скля-
нок, тепла вода - 2,75 склянки, активні сухі 
дріжджі - 2,5 ч. л., крупна морська сіль - 2 
ч. л., і трохи солі для посипання зверху, сві-
жий подрібнений розмарин, і трохи для по-
сипання зверху - 2 ст. л., оливкова олія - 1/3 
склянки і 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: дріжджі розпусти-
ти в 4 ст. л. теплої води. Просіяне борошно 
змішати з крупною морською сіллю, вли-
ти воду з дріжджами і решту води з олив-
ковою олією. Замісити м'яке тісто і поста-
вити його підходити в тепле місце, поки не 
збільшиться в 2 рази. Ємність з тістом за-
крити харчовою плівкою. Робочу поверхню 
підсипати борошном і викласти тісто. Вимі-
шувати його хвилин 5-10. Змастити олив-
ковою олією деко. Викласти на нього тісто. 
починаючи від центру, натискаючи паль-
цями, розподілити тісто по деку. Ні в яко-
му разі не потрібно тягнути тісто! Накри-
ти зверху рушником і поставити так в те-
пле місце ще на 45 хвилин. Скропити тісто, 
що піднялося, оливковою олією і придави-
ти його пальцями, воно має бути не рівне, 
а горбисте. Накрити знову рушником і по-
ставити в тепле місце ще на 30 хвилин. По-
рвати листочки розмарину. Рівномірно роз-
поділити листочки по тісту. Вдавити кожен 
листочок пальцями в тісто. Посипати тісто 
зверху крупною морською сіллю і відразу ж 
поставити деко в духовку. Випікати фокачо 
25-30 хвилин при температурі 220 градусів 
до утворення золотистої скоринки. Змасти-
ти ще гарячий корж оливковою олією, роз-
різати на шматки і подати до столу як теплу 
закуску чи хліб.
Пісні оладки

ПОТРІБНО: борошно -  2 склянки, вода 
- 1,5 склянки, сухі дріжджі - 2 ч. л., цукор - 1 
ст. л, сіль за смаком, рослинна олія для сма-
ження.

ПРИГОТУВАННЯ: дріжджі розвести в 
половині склянки теплої води, додати тро-
хи цукру і розмішати. Почекати поки дріж-
джі почнуть діяти і з'явиться піна. Потім 
влити дріжджі в борошно, туди ж дода-
ти решту води, покласти цукор, сіль і вимі-
шати досить густе тісто. За консистенцією 
воно має бути як дуже густа сметана. Якщо 
буде рідшим, то при підйомі воно стане над-
мірно рихлим і оладки будуть при смажен-
ні вбирати дуже багато олії. Поставити тіс-
то в тепло приблизно на годину. Коли воно 
збільшиться в два-три рази, можна почина-
ти випікати оладки. Тісто розмішувати не 
потрібно. У пательні розігріти олію, столо-
вою ложкою викладати оладки і обсмажу-
вати з двох боків до рум'яного кольору. Щоб 
тісто менше прилипало до ложки, її час від 
часу потрібно занурювати в склянку з хо-
лодною водою. Подавати оладки з варен-

ням, джемом, медом, або просто присипати 
зверху цукром чи цукор-пудрою.
Пісні млинці

ПОТРІБНО: вода мінеральна (краще 
"Боржомі") - 0,5 л, борошно - 1-1,5 склянки ( 
в залежності від потрібної густини), цукор - 
3 ч. л., сіль - 0,5 ч. л., рослинна олія - 1-2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: борошно змішати 
з мінеральною водою, цукром і сіллю. Тіс-
то має вийти не занадто рідке, інакше воно 
може порватися під час смаження. Якщо ж 
тісто буде дуже густе, то млинці вийдуть до-
сить товстими. Добре розігріту сковороду 
змастити олією і обсмажити млинці з двох 
сторін до золотистого кольору. Так само 
можна рослинну олію додати в тісто і в та-
кому випадку сковороду не потрібно буде 
змащувати. До пісних млинців можна пода-
вати варення, мед, тушковані яблука. І так 
само можна приготувати начинки з грибів 
або картоплі з цибулею, капустяну або гре-
чану начинки.

Смачного!
Фруктово-желейний 
десерт

ПОТРІБНО: для тіста: борошно – 250 г, 
цукор – 200 г, розпушувач – 1 ч. л., оливко-
ва олія – 6 ст. л., вода (сік, сироп) – 250 мл., 
дрібка солі.

ДЛЯ КРЕМУ: ягідний сік – 300 мл, манна 
крупа – 60 г, цукор за смаком.

ДЛЯ НАЧИНКИ: консервовані фрукти 
(персики, яблука, ананаси, полуниця) – 300 
г, горіхи – 100 г, желе для торта.

ПРИГОТУВАННЯ: з'єднати просіяне бо-
рошно, розпушувач і цукор. Влити у суху су-
міш олію і воду (або фруктовий сироп). За-
лежно від солодкості сиропу відкоригува-
ти кількість цукру. Замісити тісто із консис-
тенцією сметани. Помістити тісто в змаще-
ну олією форму і випікати у розігрітій до 
180°С духовці 25-30 хвилин. Готовий корж 
залишити у формі, щоб охолов. Вилити у ка-
струлю фруктовий сік, додати за смаком цу-
кор, насипати манку і, помішуючи, довести 
до кипіння. Варити крем на повільному вог-
ні, постійно помішуючи, поки він не загус-
не, 5-7 хвилин. Потім остудити крем і збити 
блендером до стану білого мусу. Корж про-
сочити фруктовим сиропом, змастити кре-
мом і зверху гарно викласти фрукти. Звер-
ху торт залити желе і залишити, щоб застиг. 
Потім дістати із форми і з боків обсипати го-
рішками.

Навіть під час строгого посту можна потішити 
себе та рідних смачною ароматною випічкою 
та найрізноманітнішими десертами, адже іс-
нує безліч пісних рецептів. Дрібка солі й цукру, 
жменька муки, склянка води… трохи любові – і 
ваші домочадці та гості будуть у захопленні.
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Äîçвілля

- Чули, куме, Чуркін пішов на підви-
щення?

- Як? Він помер!
- Тепер він постпред Російської Фе-

дерації в пеклі.
  

Сомалійські пірати пригрозили Пу-
тіну захопленням російських кораблів, 
якщо він не визнає їхній туалетний па-
пір документами. Вони важають, що 
нічим не гірші від «громадян» «ДНР» і 
«ЛНР». 

  
- Саро, хочу тобі сказати, що за-

раз стало дуже важко підійматися 

кар’єрними сходами.
- Ізя, я тобі скажу більше: до них 

стало важко навіть підійти.
  

Кажуть, Путін з Чуркіним роз-
мовляв перед самим приступом. 

Зателефонував повідомити, що на юві-
лей приготував подарунок - призна-
чення послом у «ДНР». Від радості сер-
це й не витримало.

  
- Що можна сказати про «реформи 

правосуддя» в Україні?
- Мільйони українців зраділи, що 

Фірташа відправлять до США чи в Іспа-
нію, а не в Україну - у нас відкупився б.

  
- Чому Путін хоче в Москві знести 

«хрущовки»? 
- Це помста Хрущову за те, що пере-

дав Крим Україні.
  

Прийшов Ахметов до лікаря. Медик 
запитує:

- На що скаржитесь?
- У мене непрохідність товарів че-

рез кордон «ЛНР» і «ДНР».
  

У новинах російського ТБ дик-
тор розповідає про соціологічні дослі-
дження: «Останні опитування засвід-
чили: політику президента Володи-
мира Путіна підтримують 100 відсо-
тків росіян. І цей показник буде тільки 
зростати». 

  
- Кохана, що у нас сьогодні на обід?
- Нічого.
- Вчора теж було нічого!
- Я на два дні приготувала.

Украiнськi 
жарти

.
Продаю

Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного кольору, 
випуск – 2013 року, пробіг – 13 тисяч кіло-
метрів, у дуже хорошому стані. Телефон: 
(096) 612-06-76, (067) 436-48-15.

---------------------------
Ділянку під забудову 14,7 га, 650 метрів 

від центральної дороги (с. Біла Тернопіль-
ського району, вул. Дорошенка);

Дачу  у  с. Біла Тернопільського  райо-
ну (на виїзді з Білої в Плотичу з правого 
боку другий ряд),  6 сотих. Телефонувати: 
0972951366.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні робо-
ти. Помірні ціни.  

Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.
---------------------------
Виконання декоративних робіт.  Автор-

ське декорування та індивідуальний взі-
рець для погодження фактури і кольору.  
Досвід роботи. Гнучкі ціни. 

Безкоштовна консультація. 
Інформація за тел.  (067) 98-58-829.

35 мільйонів гривень 
заявленого до 

відшкодування ПДВ 
повернули жителям 

області
У січні-лютому цього року 56 пред-

ставників бізнесу Тернопільщини заяви-
ли бюджетне відшкодування податку на 
додану вартість на розрахунковий раху-
нок у сумі 85 мільйонів гривень. Торік ця 
сума становила 28 мільйонів.  

Як зазначив начальник Головного 
управління ДФС у Тернопільській області 
Ігор Комендат, станом на початок берез-
ня цього року платникам податків області 
вже відшкодовано з держбюджету грошо-
вими коштами на розрахунковий рахунок 
35 мільйонів гривень ПДВ. 

Загальний залишок невідшкодованого 
на розрахунковий рахунок ПДВ становить 
85 мільйонів, із них 74 мільйони гривень 
перебувають в стадії перевірок та проце-
дурі бюджетного відшкодування згідно з 
вимогами Податкового кодексу України і 
відповідних нормативних документів та 
11 мільйонів гривень - у стадії судового та 
адміністративного розгляду. 

Відділ організації роботи ГУ ДФС 
у Тернопільській області. 

nday.te.ua
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ГОРОСКОП
З 8 до 14 березня
Овен

Зусилля, якi ви доклали для 
вирiшення проблем, прине-
суть свої плоди. Інтуїція підка-
же правильний напрям. Спіл-
кування з людьми допоможе 
швидше досягти поставлених 
цілей. 
Телець 

Якою б не була ситуація, все 
зміниться. Вам знадобляться 
творчі здібності для прийнят-
тя правильного рішення і пе-
редбачення можливих наслід-
ків.

Близнюки 
Прогрес дозволить вам 

знайти рішення всіх проблем, 
ви отримаєте більше можли-
востей для поліпшення жит-
тєвих умов. Невдовзi ви по-
чнете роботу над новими про-
ектами.
Рак 

Якщо ви працюєте у сфері 
торгівлі, велика ймовірність 
укладання нового контрак-
ту. Успіх супроводжуватиме 
вас i в сiмейних справах. Осо-
бливо успішними будуть ваші 
фiнансовi вкладення.
Лев 

Непростий період у житті 
швидко закінчиться і ви знову 

випромінюватимете енергію й 
відчуватимете натхнення. Бе-
ріться за нові проекти та дові-
ряйте більше собі й близьким 
вам людям. 
Діва 

Випадок може втрутитися у 
ваше життя, кинувши тінь не-
довіри і ревнощів. Постарайтеся 
утримати зв’язок iз коханою лю-
диною і не дати стосункам роз-
битися об стіну нерозуміння.
Терези 

Якщо ви самотні, то у вас 
попереду безліч пристрасних 
і незвичайних зустрічей, но-
вих знайомств. Бiльше бувай-
те у людних мiсцях, вiдвiдуйте 
культурнi заклади.

 Скорпіон 
Ваше особисте життя буде 

тісно пов’язане з фінансами. 
Через це вас чекає або над-
мірна економія, або неперед-
бачені витрати. Не дозволяй-
те емоціям брати гору над ро-
зумом.
 Стрілець 

Задоволеність і спокiй зро-
блять життя набагато прості-
шим. З іншого боку, ці відчуття 
притуплять почуття самозбе-
реження, ви забудете про про-
сті заходи обережності й грати-
мете з вогнем.
 Козеріг 

Уникайте необгрунтова-
ного ризику і не порушуй-

те законів. Не ведiться на 
сумнiвнi пропозицiї, при за-
повненні важливих паперів 
будьте уважні й зосередже-
ні.
 Водолій 

Рух, натхнення і оптимізм - 
ось найкращий спосіб для по-
повнення життєвої енергії. Для 
підтримки здоров’я радимо за-
йнятися спортивними вправа-
ми.
 Риби 

Нова робота посилить уяву 
і творчі здібності, що приведе 
до появи новаторських ідей, 
особливо в особистому житті. 
Це позитивно позначиться на 
планах.

Â³òàþ!
Мудру, прекрасну людину, дорогу подругу

Лесю Василівну Троян
із Теребовлі з сонячним ювілеєм!

У цю чудову проліскову пору, коли оживає земля, наповнюючи світ непо-
вторним весняним ароматом, бажаю, щоб у  Твоєму житті більше ні-
коли не було похмурих кольорів. Доброго Тобі здоров’я, благополуччя, сон-
ця, миру, любові від дітей та онуків.

Â³òàºìî!
Колектив Козівського районного

 сектору та 18 державної 
пожежно-рятувальної частини УДСНС 

України у Тернопільській області 
вітає своїх працівників – 

іменинників березня, а саме:
Володимира Яворського, 

Володимира Федуса, 
Романа Грицишина, 

Миколу Ободінського.
Бажаєм добра і удачі без ліку,
Міцного здоров’я і доброго віку,
Миру, злагоди світлої в хату,
Сонячних днів, щастя багато!
Хай обминають болі й тривоги,
Стелиться рівно життєва дорога...

У казковому світі, де є осінь і літо,
Ще багато весен бажаю прожити.
Ще зичу здоров’я, добра, 

довголіття,
І радості, й миру – 

на ціле століття!
Хай кожен день і кожну мить
У хату сонце щедро струменить.

Нехай Господь і Матінка Свята
Благословлять на всі-усі літа.
Ну, а весни квітучої стежки
Ведуть у мудро-золоті роки.
Удача хай буде завжди і всюди.
А поруч – надійні й хороші лиш люди!
Хай долю щасливу небо малює,
І мудрості сад нехай завжди квітує!

З любов’ю і вдячністю –
 подруга Марія. 

Â³òàºìî!
Підприємця, мецената, 

громадського діяча, 
небайдужу і щиру 

людину, вірного друга 
нашої газети

Михайла Ратушняка 
з Днем народження, 
який він святкував

 4 березня!
Весняний день теплом заврунив знов,
А доля – щастям - предвістком удачі,
Дарує хай дружина лиш любов,
І донечка маленька хай не плаче.
Живіть сто літ, а потім – ще раз так!
Хай супроводжують і друзі, і достаток.
Здоров’я Вам, Михайле Ратушняк,
І віри, що весна - завжди початок.

З повагою – «Наш ДЕНЬ», друзі, колеги. 

Афіша
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 

ім. Т. ШЕВЧЕНКА 
8 березня – музична 

комедія «Фараони».
10 березня – Вечо-

ри в театральному фойє, 
літературно-музична ком-
позиція «Ти до мене, Укра-
їно, думами Шевченка го-
мониш…».

12 березня – україн-
ська народна казка «Рука-
вичка».

12 березня - музична 
комедія «Гуцулка Ксеня».

15 березня – музич-
на комедія-жарт «Як наші 
діди парубкували».

Початок вечірніх ви-
став о 19 год.

Початок вистав для ді-
тей  о 13 год.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ

9 березня о 16.00 - 
святковий концерт з на-
годи 203-річниці від Дня 
народження Т.Г. Шевченка 
“Не вмирає душа наша, не 
вмирає воля”. 

Палац культури “Бере-
зіль”.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ

 ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
12 березня – музич-

на казка «Друзі маленької 
Кіті». Поч. о 12:00, 14:30.

Магнітні 
бурі у березні 
Впродовж першого мі-

сяця весни очікується сер-
йозний прояв сонячної ак-
тивності.

Магнітні коливання 
можливі 15, 17, 
19, 22, 23, 30, 31 

березня. 
Серйозні магнітні 
бурі прогнозують 
16, 24, 25, 27, 28, 29 

березня.

Чудова подія трапилася в 
Тернопільському обласному 
клінічному перинатальному 

центрі «Мати і дитина» у понеділок, 6 
березня. 

Вперше у цьому році тут народилася трійня. 
Дві дівчинки та хлопчик зараз перебувають під 

опікою лікарів. Щаслива мама – уродженка села 
Мушкатівка, що на Борщівщині, але проживає 
родина у Тернополі. 

До слова, за статистикою, трійня народжу-
ється раз на 70 тисяч пологів. У грудні 2016 
року Наталя Бучовська із села Лосяч Борщів-
ського району також народила трійню - двох 
донечок і синочка. 
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