Тернопільські депутати
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засудили торгівлю з Донбасом

стор.

У Ягільницькій школі
започаткували унікальний
флешмоб на противагу
«групам смерті»
8 стор.

Попелюшка 10-11 стор.
із сусіднього
під’їзду

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”
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Заснований у червні 2013 року
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До уваги тернополян!
У четвер, 16 березня
2017 року, о 20 годині
на телеканалі ТV-4

буде транслюватися
повтор прямого ефіру

з лідером політичної
партії "Громадянська позиція"
Анатолієм ГРИЦЕНКОМ.

Свято справжніх

ГЕРОЇВ

3

стор.

Передплата «Нашого ДНЯ» не закінчується ніколи!
Передплата-2017 на

незалежний громадсько-політичний
тижневик Тернопілля

1 місяць – 13,93 грн.
3 місяці – 41,09 грн.
У ціну газети враховано вартість
поштових послуг: прийом та
доставку видання до передплатників

Погода в
Тернополі
й області
15 березня - хмарно, можливий дощ, вночі
2-4, вдень 5-7 градусів тепла. Схід сонця - 6.28, захід - 18.24.
16 березня - хмарно, дощ зі снігом, вночі

«Наш ДЕНЬ»

індекс - 68710
6 місяців – 80,48 грн.
9 місяців – 116,82 грн.
Передплатити «Наш ДЕНЬ»
можна у будь-якому поштовому
відділенні або у листонош

1-2, вдень 2-4 градуси тепла. Схід сонця - 6.25, захід - 18.26.
17 березня - хмарно,
без опадів, вночі 0-1, вдень
2-5 градусів тепла. Схід сонця - 6.23, захід - 18.27.
18 березня - хмарно,
дощ, вночі 2-3, вдень 4-7
градусів тепла. Схід сонця 6.21, захід - 18.29.
19 березня - хмарно,
можливий дрібний дощ,

І ми віримо: ті наші читачі, які передплатили улюблене видання на три місяці, обов’язково
знайдуть можливість залишатися з нами і надалі. Адже тільки у «Нашому ДНІ» - відверті політичні коментарі, чесні журналістські розслідування,
найцікавіші новини світу, України і рідного краю.
Лише у нас - найтепліше «Сімейне гніздечко», розповіді про неймовірні події і неординарних людей.
А ще – новини спорту, сторінки «Здоров’я» і народної медицини «Живиця», актуальний у будьяку пору року «Господар». І улюблена вами «Смачна сторінка», де щотижня журналістами «Нашого
ДНЯ» зібрані найкращі рецепти. А ще...
Просто варто передплатити улюблене ви-

вночі 1-2, вдень 3-4 градуси
тепла. Схід сонця - 6.19, захід - 18.30.
20 березня - хмарно, можливий дощ, вночі
1-2, вдень 4-6 градусів тепла. Схід сонця - 6.17, захід - 18.32.
21 березня - хмарно,
без опадів, температура повітря вночі 4-6, вдень 7-8
градусів тепла. Схід сонця
- 6.15, захід - 18.34.

дання. Бажано хоча б на півроку, а то й до кінця
2017. Тому, що з квітня «Укрпошта» планує значно
збільшити ціну за оформлення передплатної квитанції, а також за доставку газети у ваші домівки. Отож, поспішіть до своєї листоноші чи на поштове відділення, де можна здійснити передплату. Порадьте наше молоде видання знайомим, рідним, друзям.
Пишіть нам. Про цікаві події з життя вашого
міста, села, про цікавих людей. Підказуйте теми,
телефонуйте. Ми завжди раді зустрічам з вами,
дорогі наші читачі!
З повагою і любов’ю –
колектив «Нашого ДНЯ».

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 залежних, 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.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua Тема тижня
Степан Барна: «Децентралізація відкрила можливості,
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завдання громад - ними скористатися»

Г

олова обласної
державної
адміністрації Степан
Барна систематично
виїжджає в райони
області. Інновація, яку
запровадили в останні
два роки, це - зміщення
фокусу уваги з обласного
центру на периферію.
Покращення умов життя
в районах області та
селах - стратегія, обрана
керівництвом краю.

Степан БАРНА, голова ОДА:

За її словами, загальна сума
освоєних коштів по об’єкту
становить 1.200.090 гривень.
Окрім того, Залозецька селищна рада виділила 34.955 гривень на співфінансування робіт.
Степан Барна впевнений,
що Залозецька громада має великі перспективи.
«Бюджет Залозецької се-

лищної ради складав 2 млн.,
бюджет громади – 27 млн.
грн. Зараз все - в руках громади. Децентралізація відкрила можливості, завдання громад - ними скористатися. Крім
того, це ресурс, який допоможе
реалізувати чимало проектів у
кожному селі, щоб люди на місцях відчули зміни», - констатував Степан Барна.

“

«Сидячи у кабінеті, порядку
в області не наведеш. Тільки
виїжджаючи на місце, можна
переконатися, як і чим реально
живуть люди. Нам важливо
переконатися, що люди
відчувають ті позитивні зміни,
яких досягає Тернопільщина».

“

Тому й основні проекти, які
реалізовуються на Тернопільщині, зараз спрямовані на покращення інфраструктури. Цього разу голова ОДА побував з робочим візитом у Залозецькій
об`єднаній територіальній громаді. Степан Барна відвідав дитячий садок «Калина», де триває капітальний ремонт. Як розповіла завідувач закладу Ольга
Древняк, садочок відвідують 76
вихованців з смт Залізці та сіл
Гаї-за-Рудою, Мшанець, Бліх.
«Приміщення
дитячого
садка розраховане на 160 осіб,
введене в експлуатацію в 1992
році. Загальна площа зараз використовується для трьох діючих груп, однак капітальний ремонт дозволить відкрити чотири групи», - зазначила
Ольга Древняк.

Тернопільські депутати
засудили торгівлю
з Донбасом

Збруч звільняють від бетону

Тернополі під будівлею облради та
облдержадміністрації знову палали
шини. Після силового розгону
учасників блокади з окупованими
районами нашої країни місцеві активісти
вдалися до знайомих з часів Майдану
методів протесту. У вівторок з цього
приводу скликали позачергову сесію
обласної ради.

минулі вихідні більше
півсотні людей самотужки
почали очищати Збруч
від гребель поблизу мініГЕС у Скалі-Подільській та
Бережанці, що на Борщівщині.
Вони запевняють: підприємці
не мають всіх відповідних
документів на свою діяльність,
до того ж - недобросовісно
користуються водними
багатствами.

У

- Хлопці, які блокують незаконний потік контрабанди і торгівлю з ворогом, були підступно побиті та
заарештовані, - каже голова громадського всеукраїнського об’єднання учасників АТО Володимир Свистун. - Це наші побратими, з якими ми стояли і будемо стояти на обороні нашої держави. Вважаємо, що
це неприпустимо і глибоко обурені такою поведінкою силових структур.
Протестувальники понад місяць перекривали
залізничні колії, блокуючи торгівлю вугіллям та іншими товарами з непідконтрольними територіями.
Вони кажуть, що виступають проти торгівлі з окупантами. Український уряд засуджує такі дії, заявляючи, що вони шкодять економіці країни. 13 березня силовики затримали учасників блокади поблизу
станції «Кривий Торець».
У порядку денному сесії Тернопільської облради
було лише одне питання - «Про засудження силового розгону 13 березня 2017 року Редуту №3 імені добровольців 16 батальйону 58 мотопіхотної бригади
блокади торгівлі з окупованими територіями».
На сесію прийшли громадські активісти, добровольці та колишні учасники АТО. Присутні проголосували за звернення. Проект підтримали всі 47 зареєстрованих депутатів.
Вікторія ЗАЙШЛА.

Тернопільські активісти почали розбирати греблі на річці

У

- У період маловоддя замість законних 20% вони використовують
50-60% водних ресурсів річки, тож буває, що водойма повністю пересихає,
- розповідає голова ГО «Скеля» Андрій
Об’єщик. – Наша акція попереджувальна. Ми хочемо закликати усіх власників електростанцій дотримуватися закону та не нищити природу.
Люди взяли із собою лопати, ломи,

електропили, шнурки, щоб зрушити велетенські брили. Незважаючи на
погану погоду, взялися за прочищення русла Збруча. До приїзду активістів
підготувалися і на гідроелектростанції. Як розповідають очевидці, на мініГЕС, що розташована вище по течії і
належить тому ж власнику, перекрили
шлюзи. Пустили всю воду по обвідному
каналу, щоб піднявся рівень води і важче було розбирати бетонні плити. Адже
зараз весна, рівень води і так високий.
За роботою громадських активістів
пильно стежили близько півсотні правоохоронців як з Тернопільської, так і з
Хмельницької областей. Зараз вони перевіряють законність акції. У поліції не
заперечують, що підприємець у СкаліПодільській порушив закон.
За словами начальника головного управління нацполіції в Тернопільській області Володимира Галевича,
товариство «Сібекс» у 2015 році про-

вело капітальний ремонт дамби водяного млина. Під час здійснення робіт було самовільно зайнято ділянку площею 0.018 га на землях водного фонду. За цим фактом був складений адміністративний протокол. Нині
товариство очікує на розробку проектної документації, аби законно орендувати цю ділянку. Оскільки жодного
іншого складу злочину виявлено не
було, у жовтні 2016 року кримінальне
провадження закрили. Тож «Сібекс» й
надалі незаконно користується цією
ділянкою.
Активісти кажуть, що це лише перша акція і зупинятися на досягнутому
не планують. Запевняють: до першого
квітня ще раз навідаються на Збруч і
остаточно очистять річку. Закликають
всіх небайдужих долучатися до їх екологічного руху і дбати про водойми у
своїх населених пунктах.
Юля ТОМЧИШИН.

Свято справжніх героїв

Наш ДЕНЬ
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Марія ГУРНЯК: «Якби мій син був живий,

він би не взяв

цю нагороду…»
На Тернопіллі вперше відзначили
День українського добровольця

В

ійськовий парад, патріотичні
пісні, показові виступи військових,
слова подяки та нагороди бійцям
– на Театральному майдані відбулися
урочистості з нагоди Дня добровольця.
Тут зібралися бійці добровольчих
підрозділів, Національної гвардії,
військовослужбовці 44 бригади,
правоохоронці, волонтери, воїни АТО
й афганці, духовенство, представники
громадських організацій та медики.
Організатори дійства облаштували
на бульварі Шевченка виставку
стрілецької зброї й піротехнічного
обладнання.

Тернополяни та гості міста вшанували учасників АТО,
які загинули за єдність України, хвилиною мовчання. Бійцямдобровольцям вручили відзнаки та нагороди керівники міста
та області. Також посмертно нагородили загиблих добровольців. Державні нагороди отримали члени їхніх сімей. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІІ
ступеня (посмертно) нагороджений рядовий Руслан Голембйовський - сапер 128 окремої гірськопіхотної бригади, який загинув у
листопаді 2014-го. Солдат Володимир Магльона - навідник

зенітно-артилерійського взводу
57 окремої механізованої бригади - нагороджений орденом "За
мужність" ІІІ ступеня (посмертно). Також посмертно нагородили медалями «За службу Україні»
бійців-добровольців Віктора Гурняка та Віктора Стефановича.
- Я вдячна за цю нагороду,
бо моя дитина чесно її заслужила, – з болем у голосі звернулася
до присутніх мати Віктора Гурняка пані Марія, яка отримувала його медаль. – Потрібно нагородити всіх хлопців, які першими пішли на фронт. Я впевнена,
що якби Віктор був сьогодні жи-

вий і здоровий, то він би цієї нагороди не взяв. Коли б бачив, що
його побратими досі воюють в
окопах і боротьба триває. Цю нагороду я беру для його 5-річної
донечки Юстинки, щоб вона зростала і бачила, яким був її батько,
для Вікторової дружини Ірини. І
звертаюся до всіх, щоб ми не були
байдужими, щоб пам’ятали тих
матерів, дружин, сестер, дітей загиблих хлопців, які залишилися
сиротами. Я підтримую блокаду і
звертаюся до вас, щоб хлопці, які
воюють на фронті, бачили й відчували нашу підтримку. Не будьте байдужими, диванними патрі-

отами. Вірю, що Україна буде щаслива і що наші діти зростатимуть
у сильній, мужній, щасливій незалежній країні.
Нагороди і від влади, і від громадських організацій отримали
кілька десятків бійців. Також з нагоди свята їм урочисто вручили
сертифікати на земельні ділянки.
Добровольці зізнаються: для них
це свято – чудова нагода зустрітися, поспілкуватися, згадати загиблих побратимів.
Серед добровольців доволі багато жінок. Наталя Колодій отримала відзнаку від голови Тернопільської ОДА. Привітати її прийшли батьки. У зоні АТО
вона більше року. До того працювала у регіональному відділенні
Нацбанку. Наталя – інструкторпарамедик у 5-й бригаді. Щоб
опанувати медичну справу, проходила різноманітні вишколи.
- Я не могла сидіти вдома,
коли у моїй країні розпочалася війна, - зізнається жінка. – Відчувала, що можу бути корисною своїй
державі. Спершу рідні були дуже
проти – хвилювалися за мене.
Сьогодні зрозуміли і прийняли
мій вибір.
Наталя зізнається: за час перебування у зоні АТО не змінилася сама, але змінилося її ставлення до життя – вона почала біль-

ше цінувати кожен день, дорожити рідними і близькими людьми.
З нагоди свята тернополяни
підготували добровольцям подарунки. Учні тернопільського
правового ліцею №2 зібрали для
бійців малюнки. Учениці 6А класу Тетяна Крамар і Віка Мазуренко передали їх на передову. Боєць
із позивним «Друг діджей» зізнається: для них такі дитячі творіння дуже дорогі.
- Вони прикрашають напівзруйновані будівлі, у яких ми
мешкаємо на Сході, - додає він. –
Вони нагадують нам про наші домівки, про рідних, про те, заради
чого ми воюємо – світле майбутнє нашої України.
До слова, День українського добровольця в Україні відзначають згідно з постановою Верховної Ради від 17 січня цього
року. Запровадили його з ініціативи громадськості для вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, посилення суспільної
уваги та турботи до учасників
добровольчих
формувань.

Юлія
ТОМЧИШИН.

Державний навчальний заклад
«Тернопільський центр
професійно-технічної освіти»
запрошує усіх бажаючих на

День відкритих
дверей

який відбудеться 26 березня
2017 року об 11 год. за адресою:

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

4

№11 (195) / 15 березня-21 березня 2017 р.

Наш День

nday.te.ua

жèттÿ

БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
передала нічний приціл
бійцям на передову
П

риціл нічного бачення отримає одна
зі штурмових бригад на передовій.
Керівник секретаріату Тернопільської
територіальної організації Партії «Блок
Петра Порошенка «Солідарність»
Володимир Дзудзило передав прилад бійцю,
який доставить його військовим у зону АТО.
«Ми постійно відстежуємо потреби людей, які живуть у зоні АТО, військових частин, які перебувають
на передовій та дислокуються на території Тернопільщини. Нам повідомили, що нині одним з найактуальніших питань є забезпечення бійців на передовій

прицілами нічного бачення. Тому такий прилад і передали. Ми співпрацюємо з військовим, який доставить прилад безпосередньо бійцям», – розповів керівник секретаріату Тернопільської територіальної
організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.
Монокуляр нічного бачення доправить на передову боєць добровольчого батальйону «Тернопіль»,
який побував у гарячих точках бойових дій. Зараз
продовжує служити і паралельно збирає допомогу
для воїнів. Прилад передасть одній з штурмових бригад.

тернопілüñüкі вèпуñкнèкè
поповнÿтü лавè нацполіції
Фах правознавця
всі охочі можуть
здобути у
Тернопільському
відділенні
Національної
академії внутрішніх
справ

Через дефіцит кадрів у поліції юридичні виші України
швидше випустили своїх студентів. Відсвяткували випускний і у Тернопільському відділенні навчально-наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ. Шістнадцятеро студентів отримали дипломи про вищу юридичну освіту.
Позаду - випускні іспити та
хвилювання, попереду – початок професійного шляху.
- Я щиро вітаю кожного із
цією важливою подією, адже
від сьогодні у вас в руках документи, які засвідчують, що
ви здобули ступінь бакалавра з
правознавчих дисциплін, - сказав у вітальному слові керівник відділення Василь Крайник.- Зичу вам знайти ту практичну професійну стежину, де
б ви вповні могли застосувати отримані під час навчання
знання. Ми разом хвилювалися під час сесій, разом вболівали на державних іспитах, я бачив ваші сльози радості і миті
розчарування. Попереду - ще
більша відповідальність, адже
ваші вміння мають служити добрій справі.

Практичне
застосування
здобутим знанням випускники Тернопільського відділення
навчально-наукового інституту
№4 Національної академії внутрішніх справ можуть знайти
уже найближчим часом, адже,
зі слів керівника управління кадрового забезпечення ГУНП в
Тернопільській області Андрія
Зальопаного, зараз оголошені
конкурси на заміщення вакант-

них посад практично у всіх територіальних підрозділах.
- Некомплект особового
складу поліції Тернопільщини
становить 25 відсотків. Сьогодні є потреба у кваліфікованих
співробітниках поліції слідства,
кримінальної поліції, співробітниках груп швидкого реагування та інших підрозділів, тому
запрошуємо вас поповнювати
наші ряди.

«Нічний приціл я передам бійцю, з яким маю особистий контакт і якому необхідний цей прилад. Я
маю доправити на передову машину, зараз її доремонтовують. Тоді разом завезу – автомобіль і монокуляр нічного бачення», – зазначив боєць добровольчого батальйону «Тернопіль» на псевдо Мамонт. – Є велика необхідність не в лише у тепловізорі, а також і у
нічному прицілі. У ньому можна легко побачити рухомий об’єкт - він потрапить в поле зору цього приладу. Це допомагає ідентифікувати ворога. Тому монокуляр нічного бачення надзвичайно потрібний в бойових умовах».

Василь Крайник зазначає,
що у закладі, який він очолює,
готують спеціалістів високого
рівня. Тут навчаєтся молодь не
лише з Тернополя, а й з інших
куточків України – Одеси, ІваноФранківщини, Закарпаття, Чернівців.
Умови вступу до відділення Національної академії внутрішніх справ сприяють тому,
що здобувати вищу юридичну
освіту тут можуть не лише діючі
співробітники поліції, а й випускники шкіл з числа цивільної
молоді, випускники коледжів.
Для учасників АТО, військовослужбовців за контрактом, працівників Національної поліції,
інших структур МВС України
вступ можливий без здачі тестів

зовнішнього незалежного оцінювання, лише за результатами вступних іспитів. Якщо у вас
є диплом молодшого спеціаліста, то здобути освітній ступінь
бакалавра з правознавства можна за три роки. Для цього потрібно скласти вступний іспит з
кримінального права і додатковий, якщо ви вступаєте з іншої
спеціальності. Для випускників
шкіл вступ проводиться за результатами ЗНО з таких предметів: українська мова та література, історія України та іноземна
мова чи математика – на вибір.
- Форма навчання у нас заочна, - розповідає Василь Крайник, - тому студенти мають можливість працювати. А вартість
навчання – найнижча серед вишів юридичного спрямування.
3000 гривень за рік – для співробітників системи МВС, 8300
- для вступників з числа цивільної молоді і 9400 – для студентів, які вже мають диплом молодшого спеціаліста.
У перспективі на базі Тернопільського
відділення
навчально-наукового інституту
№4 можна буде здобути ступінь
магістра. Зараз це питання на
розгляді ректорату Національної академії внутрішніх справ.
Набір на навчання уже
розпочато. Прийом документів проводиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Липова, 39, контактний телефон
(0352) 52-13-53.
Вікторія ЗАЙШЛА.
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У

третю неділю
Великого посту
Церква в особливий
спосіб вшановує
святий Животворчий
Хрест Господній.
Хрест виносять на
середину храму, щоб
ми поклонялися йому
і черпали духовні
сили біля підніжжя
його. Скільки думок,
скільки святих почуттів
народжується в душі
віруючого біля підніжжя
Хреста Господнього!
Господь Ісус Христос постраждав і помер на Хресті
ради спасіння людей. Але Хрест
Господній – це не тільки той
дерев'яний хрест, який Спаситель ніс на Голгофу, але й духовне осереддя скорбот, страждань і смерті, які Він витерпів
на ньому. І речовий Хрест Ісуса
Христа, і хрест Його страждань
і смерті настільки був тяжкий,
що ніхто з людей не зміг взяти
і понести його. Тільки Син Божий, послушний волі Небесного
Отця, прийняв Хрест, щоб викупити людей від влади диявола і
подати їм життя вічне. На хресті, як на жертовнику, Спаситель
приніс Себе в умилостивлюючу
жертву за гріхи світу.
Таємниця спасіння людей
через хрест і смерть Ісуса Христа, незбагненна для розуму
людського, була споконвіку наперед визначена Самим Богом.
Спаситель хрестом Своїм зруйнував владу диявола, подолав
ворота пекла і відкрив вхід в
Царство Небесне для всіх, що
правдиво вірують в Нього і живуть по вірі.
Шанування Хреста почалося після воскресіння Христового і не тому тільки, що на ньому
постраждав Спаситель світу, але
й тому, що Він Своїми стражданнями і Своєю кров'ю окропив,
освятив, благословив Хрест і подав йому спасенну животворчу силу, яку подає Господь всім,
хто шанує Його Хрест, поклоняється йому, благоговіє перед
ним, осіняє себе хрестом і призиває його на допомогу. Допомога Хреста Господнього необхідна всім нам на шляху до Царства Небесного. «Хрест для нас,
що спасаємось – сила Божа»,
- навчає святий апостол Павло
(1Кор.1,18). Спасіння досягається вірою в розп'ятого і воскреслого Ісуса Христа, виконанням
Його святих заповідей, призиванням Його святого імені та
животворящої сили Хреста.
Хрест Христовий руйнує всі
підступи ворога нашого спасіння – диявола, який боїться божественної сили і знамення животворящого Хреста Господнього. Життя християн, святих угодників Божих дає багато прикладів, що свідчать про
чудесну дію і благодатну силу

Хреста Господнього та хресного знамення. З Хрестом Христовим ніколи не розлучалися
ні святі апостоли, ні мученики,
ні подвижники віри Христової.
Вони носили хрест, поклонялися йому, спасалися ним, творили
силою його чудеса.
Хрест Христовий – образ нашого хреста, з яким пов' язується все наше життя від дня хрещення – нашого духовного народження – до самої смерті.
Хрестом ми осіняємо себе щодня
на молитві в ім' я Святої Трійці, з Хрестом живемо і вмираємо. Але є в нас ще інший хрест,
який Господь призначає нам
для нашого очищення, випробування, напоумлення і спасіння. Це – скорботи і недуги, втрати. Кожний з нас несе свій життєвий хрест і Господь велить нести його з цілковитою відданістю волі Божій, бо інакше неможливо бути справжнім послідовником Його вчення. Нелегко буває в житті нести свій хрест, нелегко терпіти скорботи, хвороби. Часто ми знемагаємо, падаємо під тягарем свого хреста і
тоді Хрест Господній потішає
нас, навчає терпіння, смирення, любові. Хрест Спасителя, на
якому була засвідчена безмежна любов до нас грішних Сина
Божого, народжує в наших серцях вдячність до Господа, любов
до Нього. Справді, якщо мірою
любові Гопода до нас був Хрест
Його, то мірою нашої любові до
Спасителя і до ближніх має бути
наш хрест, складений з випробувань життя.
Син Божий хоче, щоб ми
правдиво поклонялися Йому і
виконували Його заповіді. Зовнішнє поклоніння обов'язково
має поєднуватися з побожним сповідуванням Ісуса Христа нашим Господом, з вдячністю і любов'ю до Нього. Таке поклоніння викликає зворушення
в душі християнина, молитву,
співстраждання, сердечну скруху і покаяння в гріхах.
Господи! Непереможною і
божественною силою Хреста
Твого охорони, спаси і благослови нас, і наше духовне зростання в період Великого посту.
o. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної
спілки
журналістів України.

предñтавнèкè орãанів ìіñцевоãо
ñаìоврÿдуваннÿ ìатèìутü
проôеñіéну проùу

Г

олова обласної ради
Віктор Овчарук зустрівся із
Високопреосвященнішим
Архиєпископом і Митрополитом
Тернопільсько-Зборівським УГКЦ Кир
Василієм Семенюком.

відбувається у липні кожного року.
Віктор Овчарук також звернувся до Владики з проханням організувати цьогоріч першу прощу для працівників органів місцевого самоврядування. Домовлено, що відбуватиметься вона у першу суботу жовтня. Цього року – 7
жовтня. За словами Віктора Овчарука, до учасПопри інші питання йшлося про організа- ті у прощі будуть запрошені представники орцію та проведення Всеукраїнської прощі до Ма- ганів місцевого самоврядування не тільки Террійського духовного центру, яка традиційно нопільщини, а й інших областей.

і ÌАтеРіАльнА,
і дуÕовнА допоÌоÃА

Б

ільше 10 років тому
в Почаївському
психоневрологічному будинкуінтернаті з ініціативи директора
Василя Антоновича Миська відкрито
капличку св. Миколая.
Тут щонеділі завдяки наміснику СвятоДухівського скита архимандриту Пафнутію проходять святі відправи. Останніми роками незмінно службу веде отець Миколай, в котрого донедавна в будинку-інтернаті працювала дружина,
а тепер –дочка. Атмосфера духовної служби позитивно впливає на психологічний стан підопічних, працівників будинку-інтернату. В кожній кімнаті, завдячуючи отцю Пафнутію, висять
ікони, церковні календарі. Щорічно на свято Водохреща отець Миколай освячує палати підопічних, два зали для прийому їжі, кухню, склади, адміністративний корпус, банно-пральний
комбінат та інші приміщення. Багато підопічних відвідують храм Іверської ікони Богоматері Свято-Духівського скита. А монахи благодійно

допомагають їм продуктами харчування.
Приємно, що двічі на тиждень приїжджає намісник Почаївської Свято-Успенської Лаври митрополит Володимир і привозить смачні калачі
та булочки з маком. Митрополит Володимир ніколи не відмовляє у допомозі продуктами харчування, іншими важливими речами. Для прикладу - в минулому році за допомогою отця намісника був збудований літній павільйон для 50-ти
підопічних житлового корпусу №2, де вони мають можливість пообідати і, незважаючи на погодні умови, бути на свіжому повітрі.
Тому адміністрація будинку-інтернату завдячує наміснику Лаври митрополиту Володимиру,
наміснику Свято-Духівського монастиря архимандриту Пафнутію за постійну матеріальну допомогу, за духовне збагачення і мешканців, і працівників.
Юлія ЦІСАР,
голова профспілкового комітету
Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату.
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Запитання від «Нашого ДНЯ» :

ЯКІ НАСЛІДКИ ВІД ЕМІГРАЦІЇ
ОЧІКУЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ?
Україну накрила економічна еміграція. За даними грудневого соцопитування компанії
«Research & Branding Group», більше третини українців - 34 відсотки - готові переїхати в іншу
країну на постійне місце проживання. Головні причини еміграції - пропозиції цікавих і прибуткових робіт, збройний конфлікт на Сході, економічні проблеми в країні, негативна ситуація у банківській сфері та інше. За словами експертів, посилився потік трудових мігрантів у країни Середньої і Східної Азії. Популярними є Польща та інші європейські країни, Північна Америка…
Коли українська економіка може суттєво відчути наслідки еміграції? Якими вони можуть
бути? Слід враховувати і демографічну ситуацію (молоді виїжджають, старше покоління виходитиме на пенсію)? Як це вплине на ВВП країни? І чи не доведеться Україні вирішувати проблему нестачі робочих рук за рахунок іноземців? Якщо так, то хто зміг би теоретично приїхати працювати в Україну, зважаючи на далеко не європейські зарплати у нашій державі?

Віктор Михайлович
Островерхов,
декан факультету
економіки та управління
Тернопільського
національного
економічного
університету,
кандидат економічних
наук, доцент
ЯКІ НАСЛІДКИ ВІД
ЕМІГРАЦІЇ ОЧІКУЮТЬ
УКРАЇНСЬКУ
ЕКОНОМІКУ?
Говорити про масовий виїзд за кордон наших громадян є
перебільшенням. Адже офіційна статистика показує, що, починаючи з 2005 року, у нас фіксується позитивне сальдо зовнішньої міграції. Тобто говорити про
еміграцію населення у розумінні саме «еміграції» – зміну місця
проживання, не доводиться. Од-

нак, є значна кількість громадян,
які виїжджають за кордон на роботу. Проте вони періодично повертаються додому. Один із недоліків роботи Державної служби
статистики, що не ведеться облік
таких громадян. Загалом, що стосується статистики населення, то
немає достовірних даних щодо
кількості економічно активного
населення, яке здійснює трудову
діяльність за кордоном. Значна
кількість трудових мігрантів працевлаштовані за кордоном неофі-

ційно. Тому доцільно Державній
службі статистики разом з Державною міграційною службою та
Державною прикордонною службою здійснювати облік громадян, які залишають межі країни
за причинами виїзду та фіксувати демографічні характеристики
цих громадян.
КОЛИ УКРАЇНСЬКА
ЕКОНОМІКА МОЖЕ
СУТТЄВО ВІДЧУТИ
НАСЛІДКИ ЕМІГРАЦІЇ?
Економіка вже відчуває нестачу трудових ресурсів, особливо у прикордонних регіонах. Дані
державної служби зайнятості
щодо понад 1,2 млн. безробітних
не відображають наявного стану
справ на ринку праці. За методологією МОП кількість безробітних громадян становить понад
1,6 млн. осіб. Річ у тому, що внаслідок норм законодавства щодо
надання статусу безробітного,
даний статус отримують не всі
безробітні. З іншого боку, значна
кількість безробітних неофіцій-

но працевлаштована і здійснюює економічну діяльність, проте включається у склад безробітного населення. За підрахунками
різних експертів понад 50% економіки держави перебуває у тіні,
наслідком чого є значні масштаби нелегальної зайнятості.
ЯКИМИ ВОНИ
МОЖУТЬ БУТИ?
У переважній більшості наші
громадяни за кордоном працюють не за фахом, тому за період
роботи там втрачають набуту в
освітніх закладах кваліфікацію,
як наслідок неефективне використання коштів на їх професійну підготовку. Іншою проблемою,
є відсутність трудових ресурсів
для розвитку реального сектору економіки. Банальна нестача
робочих рук для новостворених
підприємств, обмеження для розвитку вже існуючих. Позитивним
наслідком для економіки, в цих
умовах, є необхідність підняття
розміру заробітної плати, задля
збереження вже існуючого трудового потенціалу.
СЛІД ВРАХОВУВАТИ
І ДЕМОГРАФІЧНУ
СИТУАЦІЮ?
Так, звичайно, адже серед громадян, які виїжджають за кордон на роботу, левова частка - це
молодь та особи працездатного віку. На сьогодні чисельність
економічно активного населення становить майже 18 млн. осіб,
з них зайнятого населення - 16,5

Акцентè

млн. осіб, а чисельність пенсіонерів - 12,3 млн. осіб. Тенденції демографічного розвитку населення свідчать, що через кілька років 10 працюючих громадян будуть утримувати 15 пенсіонерів,
що звичайно обернеться соціальним колапсом. Пенсійний фонд
уже зараз має дефіцит понад 140
млрд. грн.
ЯК ВПЛИНЕ
ЦЕ НА ВВП КРАЇНИ?
Як уже зазначалось, основна
частка тих, хто залишає країну у
пошуках достойного заробітку, –
це молоді люди, які в майбутньому мали б замінити теперішніх
працівників на підприємствах. У
майбутньому дефіцит трудових
ресурсів лише збільшуватиметься, що безперечно впливатиме
стримуючим фактором для зростання ВВП. Особлива небезпека у
виїзді молодих людей за кордон
криється у легкості їх асиміляції
у нових умовах і велика ймовірність неповернення додому. Позитивним для економіки є великий обсяг грошових переказів
трудовими мігрантами в Україну, які в свою чергу витрачаються
на вітчизняні товари та послуги.
Розмір лише офіційних переказів
через банківську систему перевищує обсяг усіх іноземних інвестицій в економіку країни.
І ЧИ НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ
УКРАЇНІ ВИРІШУВАТИ
ПРОБЛЕМУ НЕСТАЧІ
РОБОЧИХ РУК
ЗА РАХУНОК ІНОЗЕМЦІВ?
Дана ситуація буде актуальною у тому випадку, коли рівень
доходів на ринку праці буде привабливим для іноземних громадян, а дефіцит трудових ресурсів
буде настільки великим, що появиться нагальна потреба для залучення до економічної діяльності іноземних громадян.

на ñтадіоні “текñтерно” провелè веñнÿну толоку

Купи сміття, пластику
– так виглядав стадіон
«Текстерно», що на проспекті
Злуки. Щоб прибрати
територію, провели весняну
толоку. Акцію ініціював
депутат по округу № 35
Віктор Шумада. Спільно з
комунальною установою
ПП "ТернопільКомСервіс" та
мешканцями навколишніх
будинків активісти взялися
за прибирання стадіону.
«У місті оголошено двомісячник
благоустрою. Тому наша міська партійна організація і молодіжка прийняли
рішення долучитися до толоки. Не випадково ми обрали цей стадіон. Як відомо, є орендар, до обов’язків якого
входить прибирання цієї території, але
багато років поспіль цього ніхто не робив. Під час толоки ми обрізали хащі
і побачили під ними величезний шар
сміття. Цим прикладом прибирання хочемо привернути увагу мешканців нашого міста до того, що потрібно наво-

дити порядок не тільки у своїх оселях,
а й вийти на двір, озирнутись і почистити від сміття місце, де вони проживають», – сказав секретар Тернопільської
міської ради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.
Нагадаємо, на території стадіону
«Текстерно» забудовник мав намір розпочати будівництво. Після акцій протесту підприємство було змушене врахувати думку громади і не забудовувати цю територію. За словами Вікто-

ра Шумади, зараз вживають усіх заходів, щоб зберегти стадіон як спортивний об’єкт. Він також зазначив, що незабаром ця ділянка офіційно перейде у
власність громади міста. «Вся документація по землі знаходиться в розробника та в міському Держгеокадастрі. Я
особисто докладу всіх зусиль, щоб якнайшвидше цю ділянку розділити між
забудовником, а другу її частину, яка
відійде місту, ми закріпимо за однією
зі спортивних шкіл або одним з освітніх закладів. На той момент, коли депу-

тати закріплять своїм голосуванням в
раді цю ділянку за однією з міських комунальних установ, будемо розуміти і
знати, що тут більше неможливо вести будівництво», – зазначив Віктор Шумада.
Зараз розробляється проектнокошторисна документація для облаштування біля стадіону (Злуки,11)
спортивного майданчика з вуличними
тренажерами. Відповідний проект переміг у 2016 році у конкурсі «Громадський бюджет».
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Яценюк «Стіну» на кордоні вже «збудував»:

тепеР буде Розводити Рибу?

«Слуги народу» не перестають дратувати українців. Найперше тим, що вони не
кращі за своїх попередників. Дехто й далі
голосує за себе і за сусіда. Чимало нардепів не ходять на роботу і їм байдуже, як реагує на це суспільство. Хтось переховується за межами України від правосуддя. А ще,
замість писати і приймати людяні закони, політики «товчуть» копійку, точніше,
долари і євро, користуючись посадами і
можливістю. Всю цю «діяльність» справно
оплачують українці. Коштує вона багато
мільйонів. А торік на шию народу повісили ще й фінансування політичних партій.
Мета відповідного закону була благородна - зняти партії з «олігархічної голки»,
повідомляє «Главком». Проте політики це
зрозуміли по-своєму і витрачають державні кошти на самопіар та всілякі дурниці.
У Комітеті виборців України проаналізували: із 167 мільйонів гривень, виділених парламентським партіям, 63,4 млн.
вони витратили на політичну рекламу.
Особливо зловживали самопіаром «Народний фронт» і «Самопоміч». Основна кількість відеороликів спостерігалася у кінці
минулого року, бо партіям довелося терміново списувати гроші, щоб не «згоріли».
Щоправда, ні у «фронтовиків» на чолі з
екс-прем’єром Яценюком, ні в «самопомічників» рейтинги не підвищилися.
Ба, більше. У «Народному фронті» накупили за виділені державні кошти прапорів і вудок на півтора мільйона гривень. З
прапорами більш-менш зрозуміло. А вудки
навіщо? Виборців під час наступної кампа-

У

Тернополі
запрацював
соціальний проект
юридичної допомоги для
всіх потребуючих.
Студенти останніх курсів
юридичних факультетів міста під наглядом викладачів
надають безкоштовно юридичні консультації усім бажаючим з усіх питань. Таким чином студенти отримують хорошу практику, а люди, які не мають змогу платити за консультацію юриста - безкоштовну
юридичну допомогу. Найбільше звертаються АТОшники та
пенсіонери, а також тернополяни, які хочуть оформити субсидію чи перерахувати допомогу.
«На офісі, що розташований у Тернополі на вули-

нії ловити? Чи Арсеній Петрович, вже «збу- льярда гривень».
дувавши» «Стіну» на кордоні з Московією,
Слід нагадати, лідер з бюджетного фівирішив рибу розводити?
нансування - «Народний фронт» - йому
У Радикальній партії Ляшка придбали «вділили» 113,8 млн. грн. «БПП» - 112,1
за народні кошти куртки і футболки з пар- млн. «Самопоміч» - 56,4 млн. «Опозиційтійною символікою. А в «Блоці Петра По- ний блок» спершу відмовився від народрошенка» - сувенірів на п’ять мільйонів них грошей, а потім передумав, тому отригривень. Ось така «статутна діяльність»… має 48,5 млн., Радикальна партія - 38,3
За словами голови КВУ Олексія Коше- млн., «Батьківщина» - 29,2 млн. У КВУ поля, деякі партії витрачають шалені суми на яснюють: якщо дострокових виборів цьобрендовану продукцію: друкують неймо- горіч не буде, то наступного року згадані
вірними накладами агітки, спецвипуски суми значно зростуть, оскільки прив’язані
газет тощо. Зокрема, партія «Самопоміч» до розміру мінімальної зарплати, яка
лише один спецвизбільшилась удвічі.
пуск газети надру- У «Народному фронті» накуНа жаль, якість
кувала накладом 6,5 пили за виділені державполітики не залемлн. екземплярів.
жить від кількості
Це при тому, що в ні кошти прапорів і вудок на грошей. Чи то карУкраїні налічується півтора мільйона гривень. З
ма в країни така, чи
близько 15 мільйозакономірність: конів поштових скри- прапорами більш-менш зро- жен наступний парньок. Тож розповсю- зуміло. А вудки навіщо?
ламент - гірший за
дити всю цю агітапопередній. І навіть
цію нереально. Значна її частина автома- та невелика частина депутатів, яким витично стала макулатурою. Яке марнотрат- борці симпатизували не за гроші і гречку,
ство!
так звані, «нові обличчя», з часом стають
В експертному середовищі наголошу- схожими на своїх колег, які по декілька кають: парламент мав би внести зміни до за- денцій сидять у Раді.
кону про фінансування партій. Але не дуже
Нинішній парламент експерти охресна це сподіваються. Бо ж нелегко політи- тили найнекомпетентнішим. І це в час екокам відмовитися від самопіару за держав- номічної кризи та війни. Замість чесності
ний кошт. Аналітик центру «Ейдос» Сер- й професіоналізму - матеріалізм і популізм.
гій Адаменко вважає: «Закон вигідний ни- Та й з патріотизмом у декого справи кепнішнім парламентським партіям, вони ські. А ще - відверта зневага до колективотримують дуже класні суми. А наступно- ного роботодавця - українського народу,
го року отримають ще більше - близько мі- який найняв кожного депутата й чиновни-

До юриста без грошей
ці Живова, 15-Б, у офісному
центрі «Кристал», поблизу ТЦ
«Орнава» у будні дні всі бажаючі можуть звертатися за безкоштовною юридичною допомогою, - розповів Роман Василевський, заступник керівника громадської організації «Рідна земля». - Консультації надаються щодня з 14 до
17 год. в кабінеті №23. Основні питання, з якими сьогодні
найчастіше звертаються тернополяни – створення ОСББ,
оформлення субсидій, допомога при оформленні пенсій
та інших соціальних виплат,
а також звернення захисників України (учасників АТО)
щодо наявних пільг та мож-

ливості отримання земельних ділянок. Також ми надаємо базу практики для найкращих студентів юридичних факультетів Тернополя, оскільки разом із кваліфікованим
юристом участь у консультаціях та супроводі надають ініціативні студенти юридичних факультетів, які показують хороші результати у навчанні та бажають отримати
реальну практику у своїй сфері. Крім того, хочу відзначити,
що це - не разова акція, якщо
людина приходить другий чи
третій раз, то також отримає
консультацію безкоштовно».
Проект унікальний, адже
кожен бажаючий неодноразо-

во може отримати будь – яку
юридичну консультацію безкоштовно.
«На сьогоднішній день в
Україні є велика кількість громадян, які належать до соціально незахищених категорій населення. Ці люди не мають змоги оплатити послуги юриста та отримати якісну
консультацію. Важливість проекту полягає у тому, що наша
організація надає якісні правові консультації кваліфікованих юристів, допомогу у складанні та заповненні документів, які мають юридичну силу,
супровід у державних органах
для усіх потребуючих осіб, незалежно від наявності пільг»,
- підсумував пан Роман.
Вікторія ЗАЙШЛА.

ка на роботу.
Волонтери і прості українці допомагають армії амуніцією, харчами, тепловізорами і ще бозна чим. Волонтери вивозять убитих і поранених солдат з «гарячих» точок українського Сходу. Годують
бездомних. Збирають кошти на лікування та операції хворим співвітчизникам. І
цей перелік можна продовжити. А де тисячі чиновників? Горе-патріотів, які прийшли до влади після Майдану? Яка їхня
роль у житті пересічного українця, простого солдата, хворої дитини, матерівдови?..
До речі, під час першого етапу акції
«Е-десятина», яку започаткували волонтери і ветерани АТО, було надіслано 45 листів на адреси найзаможніших міністрів, депутатів, очільників міських і обласних адміністрацій, прокурорів, суддів. Ще десяток листів отримали депутати-майданівці.
Допомогу ж надали тільки четверо з усіх
адресатів. Двоє - у роздумах.
Тепер готують нові послання до
п’ятдесяти нардепів в абетковому порядку.
Згодом надішлють листи іншим парламентарям, доки кожен із них не отримає пропозицію підтримати військових частиною
власних статків. Цікаво, хто виявиться не
бідним, точніше, не убогим. А виборцям варто
усе це мотати на (не Яценюкові) вудочки…
Ольга ЧОРНА.

Незабаром стартує
весняний призов

Хлопці віком від 18 до 27 років з
1-го березня повинні з’явитися у військові комісаріати за місцем прописки, адже незабаром розпочнеться
весняний призов. Служити на строкову військову службу підуть лише
ті молоді люди, які досягли 20-річного віку.
- Відстрочка надається призовникам
за рішенням районної призовної комісії.
Її можна отримати, зокрема, у зв’язку з сімейними обставинами, станом здоров’я,
задля здобуття освіти та продовження
професійної діяльності. Призивати на
строкову військову службу будуть лише
придатних за станом здоров’я, - розповідає т. в. о. військового комісара Тернопільщини Олександр Скумбрій. - Ті, хто
отримав повістку, повинні прибути до
комісаріату у вказаний термін для проходження комісії. Якщо повістка не прийшла, зазначають у військкоматі, юнаки
призовного віку повинні самі прийти на
дільницю протягом десяти днів від чергового призову. В іншому випадку відповідні списки юнаків передадуть у правоохоронні органи щодо надання правової
оцінки їхнім діям.
- Поважними причинами неприбуття до призовних дільниць у встановлений термін є перешкода стихійного характеру, хвороба призовника, смерть
його близького родича або інші непереборні обставини, - каже Олександр
Скумбрій.
У Тернопільському військкоматі наголошують, що строковики не служать
в зоні проведення Антитерористичної
операції. Загалом в області на строкову військову службу цієї весни планують
призвати 400 юнаків, також діє служба за
контрактом.
Анастасія МАЛАНЮК.
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У Ягільницькій школі започаткували унікальний
флешмоб на противагу «групам смерті»

Д

опоки у ЗМІ та
соцмережах активно
обговорюють
і шукають способи
боротьби з небезпечними
об’єднаннями в
інтернеті, які негативно
впливають на підлітків
і навіть спонукають
їх до самогубства, у
Ягільниці Чортківського
району знайшли їм
чудову альтернативу –
учні сільської школи
започаткували флешмоб
«Чому варто жити».
Самостійно зняли та змонтували відеоролик, у якому розповідають, за що вони люблять
життя, пояснюють своїм ровесникам, чому краще жити, аніж
померти.
Учні від 7 до 11 класу поміркували над сенсом життя та поділилися власними переконаннями на відео. Естафету передали школярам із сусіднього села
Улашківці та всій Україні.
«Люби життя! Воно таке цікаве і казкове», - закликають

діти у ролику. Під музику Скрябіна вони розповідають, чому
варто жити. Переконують: не
зважаючи на всі зовнішні обставини, погоду, політичну ситуацію, важливо, що ми є – молоді і дорослі, худі й не дуже, хлопці та дівчата, красиві й особливі,
веселі й буркотливі, ми є такими, якими нас створив Бог. Для
когось ми є сенсом життя. Хтось
є світлом для нашого... Ми всі
такі різні і всі такі схожі. Кожному при народженні дається найбільший скарб – життя. Це найцінніше, що є в кожного з нас.

Ідея
акції
належить
педагогу-організатору Ягільницької школи Катерині Бегмі.
Вона розповідає: вчителів дуже
схвилювала інформація про
те, що деякі учні є ймовірними
учасниками груп «Синій кит».
Тож вирішили дуже оперативно діяти.
- Ми запитали своїх учнів,
чому потрібно жити, - розповідає Катерина. – Коли почули їх
відповіді, подумали, що варто
це записати на відео і поділитися цим з усією Україною. Ми разом придумали текст, розподі-

лили репліки, придумали концепцію ролика. Думаю, такий
флешмоб нагадує всім нам, для
чого ми живемо.
Відзняв і змонтував ролик
одинадцятикласник
Максим
Хом’як.
- Мені було цікаво працювати над цим відео. Я підбирав музику, шукав різні оптимістичні фото в інтернеті, - розповідає
хлопець. – Адже такий ролик
дуже потрібен сьогодні – він закликає цінувати життя.
На відео діти намагаються
переконати своїх ровесників у
всій Україні, що жити варто. Кожен має свої аргументи. Семикласниця Зоряна Запухляк переконана: життя роблять цікавішим захоплення. Дівчинка займається музикою.
- Потрібно знайти улюблену
справу, спілкуватися з друзями,
близькими, - каже вона. – Попереду ще стільки цікавого. У кожного з нас безліч можливостей.
Любіть життя, адже воно цього
варте!
Зоряна Слота грає у баскетбол. В майбутньому мріє стати вчителем фізкультури. Вона
вважає: варто жити заради власних мрій.
Сьогодні оптимістичне відео ягільницьких школярів має
тисячі переглядів – завдяки телебаченню про нього дізналася

вся Україна.
Відвідини
Ягільницької
школи залишають дуже позитивні враження. Відчувається,
що тут і діти, і вчителі розуміють одне одного і разом перетворюють навчальний процес у
свято. У закладі кажуть: життєствердний флешмоб позитивно
вплинув на учнів, тож уже вигадали його продовження.
- На противагу смертельним
квестам ми хочемо запровадити
гру за життя, - розповідає педагог, співорганізатор акції Тетяна
Попіль. - Сподіваюся, що її підтримають діти по всій Україні.
До прикладу, в сусідніх Улашківцях вже знімають схоже відео.
Сподіваємося, що вже незабаром у соцмережах з’являться
групи добра. У Ягільниці запевняють, що таке поширення
добра серед підлітків матиме
лише позитивний ефект.
- Життя – це найцінніше, що
є в кожного з нас! Воно одне і
неповторне! Воно наше і тільки
нам обирати як його прожити,
переконані школярі.- Ми обираємо життя! – заявляють вони на
всю Україну і
закликають до
цього своїх ровесників.

Юлія
ТОМЧИШИН.
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Óêðà¿íà
П’ятеро нардепів прогуляли
всі засідання Ради

За даними письмової та електронної реєстрації, п’ятеро нардепів жодного разу у 2017 році не були присутні
на пленарних засіданнях Ради. Відвідування депутатами засідань парламенту у
січні-лютому проаналізував КВУ у рамках
проекту «Дослівно». Як інформують у пресслужбі ВГО «КВУ», серед прогульників члени «Опоблоку» Євген Бакулін та Дмитро
Добкін, позафракційний Андрій Білецький,
а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які розшукуються українською владою. За даними письмової реєстрації, жодного засідання також не відвідали члени
«Опоблоку» Михайло Добкін і Юрій Солод.
Проте, як свідчить електронна реєстрація, ці депутати були на робочому місці, але
участі в голосуванні не брали (пропущено
99 відсотків голосувань). Тому їхня участь
у роботі Ради під питанням. Крім того, згадані нардепутати у січні-лютому не відвідували засідання профільних комітетів Ради.

Співпраця з МВФ відлякує
від України інвесторів

Кошти від Міжнародного валютного
фонду йдуть не на розвиток української
економіки, а на обслуговування кредитів. Таку думку на телеканалі ZIK висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ. «Кошти від МВФ надходять у золотовалютний
резервний фонд, зберігаються на рахунку
Нацбанку, а він відкритий у закордонних
банках. Фактично, ці гроші нікуди не діваються із західної фінансової системи. Використовувати їх на жодні цілі, крім обслуги
кредитів, Україна не зможе», - каже аналітик. Єдине, що породжує кредит від МВФ це величезні відсотки, які доведеться сплатити. Також співпраця з МВФ відлякує від
України інвесторів. І поки вона триватиме,
це означає, що в економіці країни є серйозні проблеми, які з року в рік не можуть вирішити. МВФ - це кредитор, який не ставить
собі за мету розвиток української економіки чи покращення заможності українського суспільства. Немає майже жодної країни, яка, співпрацюючи з МВФ, досягла високих економічних показників. Отож, в українському суспільстві створили хибне уявлення щодо важливості грошового траншу МВФ.

Наша країна - лідер за смертністю матерів і немовлят у Європі

У ЮНІСЕФ повідомили, що Україна продовжує лідирувати за показниками материнської смертності серед інших країн Європи, повідомляє ВВС. У
2015 році в Україні зафіксували 120 випадків материнської смертності, тоді як у Польщі - 12. Вищими, ніж у сусідів, є і показники
смертності немовлят. Так, у перші 28 днів
життя в Україні зафіксували 2378 випадків
смерті малюків, а в Польщі - лише 1122. Експерт ЮНІСЕФ Андрій Загребельний каже: в
Україні жінки часто недостатньо звертають
увагу на свій стан здоров’я, що вкрай необхідно, особливо, під час вагітності.

До Туреччини - за ID-картками

Угода про це може бути підписана найближчим часом. Кабінет міністрів
України схвалив підписання угоди з урядом
Туреччини про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток. Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця
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зазначив, що це буде перша угода подібного роду.

«Безвіз» із ЄС: нова серія

Для отримання Україною безвізового
режиму з Євросоюзом залишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про «безвіз» може бути ухвалене вже в середині червня. Про це в інтерв’ю «Громадському» сказав заступник глави адміністрації
президента Костянтин Єлісєєв. «Ми розраховуємо, що на початку квітня Європарламент поставить остаточну крапку у питанні візової лібералізації, прийме відповідне
рішення. Після цього м’яч перейде на поле
країн-членів Євросоюзу, тобто, Ради ЄС, яка
досить швидко має ухвалити це рішення. І
я розраховую, що вже до середини червня
Україна отримає юридичне рішення про
безвізовий режим поїздок», - сказав він.

Заборона на торгівлю
з окупантами припинить
кровопролиття на Сході

Україні необхідний закон про тимчасово окуповані території, який би поставив крапку на торгівлі з терористами і
визнавав АТО війною. Адже саме припинення торгових зв’язків із ворогом може
припинити кровопролиття на Сході держави. Таку думку в ефірі на телеканалі ZIK
висловив нардеп Сергій Євтушок. Він переконаний: уряд Гройсмана некомпетентний і мусить піти у відставку. Бо тарифною політикою і податковим тиском чиновники продовжують грабувати простих
людей, надаючи преференції агрохолдингам чи корпораціям. Також зараз державі необхідно отримати закон про тимчасово окуповані території й обмежити торгові стосунки з терористами. «Із початку війни пройшло вже три роки і ніхто нічого
не зробив. Натомість, йде подальше заробляння - олігархи отримують надприбутки», - зазначив депутат. І додав: ухвалення закону може припинити кровопролиття на Сході. «Тільки-но Верховна Рада припинить торгівлю, зникне сенс воювати. Ми
перейдемо до чіткого контролю кордону і
зможемо вивезти російську зброю і склад
їхньої регулярної армії», - зазначив Сергій
Євтушок.

Мовні квоти - «ляпас» українцям

Прийняття закону про мовні квоти
в Україні стало так званим «ляпасом»
для громадян країни. Про це в інтерв’ю
«Главкому» сказав директор Інституту
української мови НАНУ, доктор філологічних наук Павло Гриценко. «Принизливо те, що ми торгуємо сьогодні самою ідеєю державності. Продаючи мову, ми продаємо по частці силу і фундамент нашої
держави, - наголосив науковець. - Ніхто
в Америці не продасть телеканали, щоб
вони були індійською, китайською чи іншою мовою. Там можуть бути години,
окремі передачі, але і там, де, здається, капіталізм досяг найвищих вершин, не зачіпають основи державності… Я вважаю,
небаченого «ляпаса» отримала Україна і
народ, коли почали плескати в долоні від
радості, що ми квотували кількість українських пісень на радіо. Як це? Ви ділите
на частки моє буття, коли я тут, в Україні,
повинен мати повноцінне представлення
українськості: мови, культури, пісень». Із
листопада 2016 року в Україні набув чинності закон про квоти на українську мову
в ефірі радіостанцій.

Коли настане літня спека?

Цьогорічна весна здивує українців.
Після незначного похолодання наприкінці березня знову потеплішає. Як повідомили в «Укргідрометцентрі», це трапиться 21-22 березня - температура прогріється
до плюс 8-12 градусів. Квітень буде сухим,
а температура коливатиметься у межах 1415 градусів тепла. А справжня літня спека
прийде на початку травня: прогнозують у
середньому плюс 24 градуси. Місцями повітря прогріється до 30 градусів.
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Наші заробітчани врятували
економіку Польщі

За останні два роки до Польщі приїхало близько мільйона українських заробітчан. Таким чином українці серйозно покращили клімат на ринку праці в цій
країні, пише «Bloomberg». Українські заробітчани допомогли стримати зростання зарплати, стабілізувавши цим економіку сусідів, яка перебувала на межі кризи
на початку 2016 року. Центробанк Польщі зміцнив процентні ставки. Економічне
зростання Польщі наблизилось до трьох
відсотків у цьому році. І хоча торік число
українських робітників перевищило 1,3
млн., майже половина роботодавців продовжують шукати українців, бо не можуть
залучити на роботу місцевих. Протягом
найближчих 20 років Польща потребуватиме п’ять мільйонів робітників, щоб не
відставати від економічного зростання.

Вагітна британка побачила на
знімку УЗД покійну бабусю

У британському селищі Хейлвуд
тридцятирічна вагітна Луїзі Коркілл
побачила на знімку УЗД свою бабусю,
яка померла багато років тому. Мері
Паркінсон явилася вагітній Луїзі на знімку
чотиримісячного плода. Жінка невимовно зраділа, тому що вірить: бабуся оберігає малюка і онучку, з якою вони були найближчими людьми на світі. Про це пише
видання «Metro». Вражена Луїза сказала:
«Моя бабуся померла, коли їй було 66 років. Її смерть стала для мене величезною
трагедією. Але тепер я розумію, що вона за
мною спостерігає, і мені спокійно».

Міжнародні банди
активізувалися

У Європолі відзначають зростання
кількості міжнародних злочинних груп
та збільшення використання сучасних
технологій для протиправної діяльності. Про це йдеться у доповіді Європолу. У
2017 році тривають розслідування Європолу щодо майже п’яти тисяч міжнародних організованих злочинних груп, заявив директор правоохоронної агенції ЄС
Роб Вейнрайт. У 2013-у було зафіксовано
3,6 тисяч організованих злочинних груп.
«Головними рушіями організованої злочинності в ЄС стали підробка документів,
відмивання грошей, онлайн-торгівля нелегальними товарами і послугами», - заявили у Євростаті.

У Таллінні проїзд у громадському
транспорті безкоштовний

Жителі Таллінна в громадському
транспорті їздять безкоштовно, навіть
автовласники. «Чим більше людей використовує громадський транспорт, тим
менше машин на вулицях естонської столиці. Тим чистіше повітря й тим швидше
можна проїхати перехрестя», - сказав голова правління АТ «Талліннський міський
транспорт» Енно Тамм. Завдяки нововведенню, в Таллінні підвищили платню персоналу, який обслуговує транспорт. Середня зарплата водія автобуса - 1100 євро.
Але безкоштовний проїзд у місті тільки
для талліннців. Для інших пасажирів квиток коштує два євро, пише «Сьогодні». За
проїзд без квитка - штраф у сорок євро.
Талліннський приклад вже впровадили в
малих містечках Польщі та Румунії. Тим
часом в Естонії вже планують зробити
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безкоштовний проїзд у всіх містах.

Наступна мішень
Кремля - Канада?

Наступною мішенню РФ щодо дестабілізації світу може стати Канада.
Про це у статті для «Maclean’s» пише ексканадський дипломат Скотт Гілмор. На
країну вибір може припасти тому, що вона
є членом G7, сильним учасником НАТО,
адвокатом заснованої на цінностях міжнародної системи і гучним критиком Москви
та її втручань в інші держави. Росія спробує дискредитувати будь-якого політика
чи закон, який буде суперечити її інтересам, підриватиме довіру до канадської політичної системи та підтримку Канадою
союзників тощо. Кремль буде поширювати дезінформацію. Також РФ продовжуватиме зламувати комп’ютери чиновників,
політиків і журналістів у пошуку інформації для шантажу. Гроші - ще один засіб кампанії. Але найбільше занепокоєння викликає «стара добра» військова загроза з боку
РФ. «У Канаді російська провокаційна військова тактика матиме додаткове значення, оскільки ми майже залишили напризволяще наші північні рубежі. Росіянам
легше досягти деяких частин північних
канадських територій, ніж нам», - йдеться у статті.

За корупцію позбавляють
життя та відрубують руки

Світовий досвід боротьби з корупцією дуже різноманітний: від заохочень - до смертної кари. Китай має одне
з найсуворіших антикорупційних законодавств. Покарання за хабарі - тюремне ув’язнення або смертна кара. За останні кілька років позбавилися життя понад
10 тисяч китайських чиновників, повідомляє видання «Фінанси.ua». У Сінгапурі введено поняття «презумпція корумпованості», згідно з якою чиновник, підозрюваний в отриманні хабара, вважається винним, поки не доведе протилежне. Така жорстка антикорупційна політика вивела Сінгапур у число держав із найнижчим рівнем корупції. Дуже жорстко
ставляться до хабарництва на Близькому
Сході. У країнах, де діють норми шаріату,
корупція прирівняна до крадіжок. Карають за злочин відповідно до Корану. Наприклад, в Саудівській Аравії і Еміратах
чиновникам, спійманим на хабарі, відрубують руку.

Білоруси вимагають
відставки Лукашенка

Добігає кінця міф про стабільну Білорусь, де влада відповідає репресіями
на численні антиурядові виступи населення, що тривають другий місяць в
усіх регіонах країни. Люди спершу вимагали скасування податку для безробітних,
який увів президент Лукашенко. Потім перейшли до політичних вимог, серед яких
- відставка президента і вільні вибори, повідомляє «Радіо Свобода». Причиною масових протестів став «податок на дармоїдів», який складає близько 200 євро за
рік. Для безробітних це немала сума - місячний дохід багатьох родин у малих містах. І її мають сплатити близько півмільйона білорусів. Податок подіяв, як сірник,
люди вийшли на майдани і обурювалися
не лише цим декретом Лукашенка, але й
маленькими зарплатами і пенсіями, високими цінами, підвищенням пенсійного
віку тощо. Лукашенко наказав призупинити дію «дармоїдського» декрету до кінця року і підвищити середню зарплату до
500 доларів на місяць. Але йому не повірили. Влада почала арешти журналістів і
активістів. Євросоюз висловив стурбованість відновленням репресивної політики у Білорусі.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Наш ДЕНЬ

Сімейне

гніздечко
Їм світ увесь
вклоняється до ніг,
Звучать романси,
серенади і кантати,
Та дотепер ніхто
іще не зміг
Весни і Жінки таємницю
розгадати…
На фото Івана ПШОНЯКА:
Анна ЧЕЧОТА, вчитель історії
Тернопільської ЗОШ №24.

Війна на Сході
Як згадаю день скорботний,
Як війна настала,
Усі люди зажурились,
Чорна пітьма стала.
Стало сумно усім людям,
Серце в грудях рветься,
Кожна матінка заплаче,
Сльозами облється.
Дуже шкода свого сина
На війну послати.
Годувала і ростила
Його рідна мати.
Дуже страшно там на Сході,
Там усіх вбивають:
Мирним людям,
малим дітям
Життя забирають.
Боже, як нам врятуватись
Від ворога злого?
Ні на що нема надії –
На Тебе одного.
У землі сидять в окопах
Рідні українці.
Захищають свою землю
Із чотирьох кінців.
А вороги не стихають,
День і ніч стріляють,
Бо на крові українській
Гроші заробляють.
А ти, Матінко Небесна
З неба нахилися,
Прикрий своїм Омофором,
За нас заступися.
Зоя Миколаївна КАЧАН,
с. Коханівка,
Збаразький район.

І
жити
спішити треба...
Новела

- Хочеш знати, як воно – закохатися у чоловіка, який на
кілька років старший за твого
сина? – Астра відпила бурштинового кольору напою з високого келиха.
Я мовчки спостерігала за
нею. Їй не потрібні були поради, осуд чи підтримка, їй треба було виговоритися, це зрозуміло. Красива, з тонкими ніжними зап’ястями, з фарфоровою
шкірою, вона більше була схожа на закохане й налякане своїми почуттями дівчисько, ніж
на сорокарічну жінку. Неймовірно красиве ім’я Астра, яким
нагородили батьки, робило її й
справді схожою на осінню жарквітку айстри. Стійку до випробувань окрасу життя.
- І знаєш, що найстрашніше? – подруга продовжувала.
– Я не можу, не маю сили зупинити це все! Я не можу його відпустити! Боже, я уже й до якоїсь
цілительки-екстрасенса ходила! Ти не повіриш, вона також
дивилася на мене, як оце ти зараз, мовляв – інші просять приворожити, а ця, божевільна відворожити. Що мені робити, як
жити далі… вперше я в розпачі!
- Ти занадто зараз себе накручуєш, думаю, треба відпустити ситуацію трішки. І, власне,
що у цьому страшного? Двоє дорослих людей за взаємною згодою зустрічаються, у чому тут
злочин, Астро?
- А суспільство? Що скажуть

люди?
- Слухай, я тебе не впізнаю.
Відколи це ти стала такою моралісткою і почала так перейматися тим, хто і що скаже? Повір,
казатимуть лише ті, в кого гріхів більше, ніж… мука манка,
знаєш? Три мішки! – я намагалася розважити хоч якось Астру.
- Дякую, хоч ти мене розумієш…
- Хочу, щоб ти була щасливою, дивачко! Зі своїм хлопчиком ти лиш жити й почала, розквітла…
- Ага, скажи ще, розпустилась!
- Ну, як уже посміхаєшся й
жартуєш, то бачу, попустило
трохи тебе. Не нагнітай, згадай,
як ми завжди казали – що має
бути, неодмінно буде, хочеш
того, чи ні.
- Та це так… але ж, слухай
далі, про головне, через що
мене такий психоз узяв. Вчора
на вулиці випадкову доньку зустріла з її кавалером. Мало свідомість не втратила.
- Страшний?
- Старий! Ти лиш уяви – моя
вісімнадцятирічна Марія зустрічається з чоловіком на
тридцять! Нормально, чуєш?
На тридцять років старшим за
неї!!! Прохвесор, бачте! Любов у
них! А ти кажеш, заспокойся! Та
ми увесь вечір сварилися з нею!
Сімейка Адамсів відпочиває!
- Дааа… - я аж присвиснула
від нічого додати. – Ситуація…

nday.te.ua

Для всієї родини

Щось у цьому є

Хто першим на
рушник стане
• У давнину одразу після від’їзду нареченої
зазвичай мили підлогу в хаті, аби вона не повернулася назад жити до батьків.
• Весільний коровай – символ достатку та
фортуни. Здавна молодих після вінчання зустрічали хлібом-сіллю.
• Вважалося, що поцілунок наречених
об’єднує їхні душі в одне ціле.
• Діти обсипають дорогу нареченим рисом,
цукерками, пелюстками квітів, грошима, щоб у
сім’ї завжди панували добробут, кохання і було
багато дітей.
• Європейська традиція: наприкінці церемонії наречена повертається спиною до гостей
і кидає свій букет. Дівчата прагнуть зловити
його, оскільки це пророкує їм швидке заміжжя.
• Аби в сімейному житті не виникали непорозуміння, наречена не дозволяє коханому побачити себе у весільній сукні перед церемонією.
• Щоб життя у майбутньої подружньої пари
було щасливим, ніхто не має переходити дорогу
молодим, коли вони йдуть реєструвати шлюб.
• У весільну туфлю наречена неодмінно має
покласти монету – родина не знатиме фінансової скрути.
• Хто з молодят першим стане на весільний
рушник, той і буде головою родини.

- І заявила, що це не просто
так усе у неї, заміж же збирається! Я щось говорила їй, плакала, а потім, як напав на мене істеричний сміх – уяви, я зі своїм
Іваном, і моя Марія із цим прохвесором! Чудове весілля можна відгуляти!
- Тепер розумію твій стан. І
що робитимеш?
- Не знаю… вирішила сьогодні зустрітися із цим її кавалером. Вона ж дитина ще зовсім,
перший курс! Що воно буде?
- Не може бути так, щоб
якось не було.
Я підвезла подругу до нового корпусу університету, де
вона мала зустрітися із майбутнім зятем.
За кілька годин Астра озвалася викликом у мобільному.
- Ну, розповідай, - я відклала
ноут із незакінченою статтею.
- Ну… що я тобі скажу, непоганий виявився мужчина, цей
Арчібальд Арчібальдович, - я
посміхнулася у відповідь на почуте – так подруга називала усіх
без винятку солідних, впевнених у собі чоловіків.
- То, кажеш, зять тобі підходить?
- Я уже й сама не знаю, що і
куди мені підходить! Серйозно поговорили, він дійсно хоче
одружитися з Марією. Це не
фарс, не комедія. Розлучений,
забезпечений чоловік, має статус і зв’язки. Я ж не ворог своїй
дитині, га?
- Не можу заперечити нічого,
в останньому ти права.
- Стосунки з Іваном ніби
щось перевернули у мені. Аби
ця ситуація виникла кілька років тому, то я б цього Арчібальда гнала б у шию, аж вітер би
свистів за ним! А тепер… я знаю,
що ти хочеш сказати – пливи за

течією і кудись вона тебе винесе.
- От бачиш, ми занадто з тобою давно знайомі, ти навіть
думки мої усі знаєш. Все буде
добре, Астро, кудись та принесе
тебе течія життя.
Щиро бажаючи щастя своїй Астрі, я взялася таки за роботу. Човен мого життя плив звичним курсом. Точніше я завжди
усвідомлювала, куди треба доплисти, і скеровувала свій човен у цьому напрямку, щоб не
сісти на мілину. Такою ж була й
Астра. Цілеспрямованою і розумною, жінкою, яка знає, що
хоче від життя і як це отримати.
Я і не сумнівалася, що вона усе
влаштує на найвищому рівні.
За кілька місяців мати й
донька зі своїми коханими поїхали в медовий місяць на Карибське море з фантастично білосніжними пісками, оточеними
кораловими рифами. Надсилали
красиві світлини. І байдуже було
тим усміхненим і неймовірно
щасливим людям, хто і як сприйматиме їх у цьому світі. Бо, як не
крути, а своє життя кожен з нас
має право влаштовувати так, як
хочеться лише йому.
Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Сокровенне

П

ісля розлучення
з чоловіком Надя
крутилася, мов
білка в колесі, - повертала
борги, яких наробив ексблаговірний. Бізнес, який
мав Ромко зі своїм братом,
не витримав реалій
«дикого капіталізму».
Розрадою був син - п’ятирічний
Михайлик - і робота у бюро перекладів.
Щоправда, клієнти були різні:
деякі занадто говіркі, інші - дивакуваті, траплялися й нахаби. Як,
наприклад, ця візитерка. Мадам
у яскраво-рожевій блузці, від якої
аж в очах мерехтіло, і з каблучками мало не на кожному пальці,
прийшла робити переклад документів для виїзду за кордон. Вийшла заміж за іноземця на ім’я
Стівен.
Коли Стів почав спілкуватися з
Надею, мадам безцеремонно втрутилася у розмову:
- Ви працюйте, а не балакайте.
Ще помилок наробите. Чула, в тих
ваших бюрах таке можуть наплутати…
Стівен приязно усміхався, думаючи, що дружина каже «міс Надья» щось приємне.
А мадам «рожева блузка» не
вгавала:
- Він до всіх жінок сміється. От
коли мову вивчу - розтлумачу, що й
до чого. А ви, до речі, заміжня?
Надя тихо зітхнула і вкотре відчула себе попелюшкою із сусіднього під’їзду. Так колись нарік її Дмитро з паралельного класу.
Надю виховував добрий, завжди тихий батько і гримзамачуха. Як у відомій казці. Щоправда, в Наді не було хрещеної феї,
вона не губила кришталевого черевичка і не зустріла прекрасного
принца.
Мачуха послуговувалася Надею, як хотіла. Всі про це знали.
Тому й називали дівчину з легкої
руки Дмитра - попелюшкою. Надя
мала світле волосся, була мініатюрною і симпатичною.
Одного разу, коли проходила
повз компанію хлопців-підлітків,
хтось кинув:
- Які гарні дівчата тут живуть!
Дмитро засміявся у відповідь:
- Та це попелюшка з сусіднього
під’їзду. Нічого цікавого.
Знав би цей хлопчисько, як їй
тоді було боляче…
…Коли Надя сказала, що вступатиме до інституту, мачуху наче
оса вкусила:
- Який інститут?! Які іноземні
мови?! Ти що, донька начальника?
Йди в кулінарний технікум вчитися, або на продавщицю. Потім хоча
що-небудь з роботи принесеш.
Надя мачухи не послухала. І до

Притча

Попелюшка
із сусіднього під’їзду
Наш ДЕНЬ

інституту вступила, й підробіток
знайшла.
Наступний скандал стався,
коли Надя сказала, що виходить
заміж. Ромко мачусі принципово
не сподобався. А ще злило, що зять
прийде жити на її територію.
Врешті трикімнатну квартиру
розміняли. Наді дісталася однокімнатка в сусідньому будинку. Єдиною доброю порадою мачухи було
те, щоб Надя не прописувала Ромка, бо «все може трапитися».
- Хлоп прийде і піде, а хата залишиться, - мовила повчальним
тоном.
…Спершу справи у Ромка з братом йшли непогано. Торгували запчастинами на напівлегальному ринку. Хотіли розширити «точку». Ромко почав придивлятися
до нових квартир. А потім на місце, де стояли їхні «будки», поклав
око місцевий підприємець. Захотів
звести автосервіс, мийку і магазин.
Продавцям і їхнім «будкам» довелося забратися.
Ромків брат після цього подався за кордон на заробітки. А
Ромко пробував щось купуватипродавати сам. Замість прибутків - наробив боргів. Коли почали
приходити міцні хлопці за грішми, Ромко вирішив утекти до брата. Перед тим заявив Наді, що хоче
розлучитися і почати нове життя.
Ромка не стало - частина його
боргів залишилася. Міцні хлопці
тепер почали діставати Надю. Довелося розраховуватися за колишнього благовірного.
…Цей відвідувач зовсім не вписувався у Надин розклад. До кінця роботи залишилося менше півгодини. Треба забрати Михайлика з садочка. Потім репетиторство.
Сякі-такі хатні справи. Ще й, мов на
зло, інша працівниця, яка займалася перекладами з англійської, злягла із застудою.
- Мені дуже потрібні ці документи на завтрашній ранок, - просив чоловік.
- Все розумію, але мені потрібно забрати дитину з садка.
- Я вас підвезу.
Надя працювала з документами, а відвідувач розглядав фотографії на стінах.
- О, деякі місця знайомі. Мабуть, ви багато мандруєте? - звернувся до Наді.
- Пане, будь ласка, не заважайте. І нікуди я не мандрую.
- Але ж ви вільно володієте іно-

Одного разу чоловік йшов повз будинок і
побачив стареньку бабусю в кріслі-гойдалці,
поруч з нею сидів дідусь, який читав газету, а між ними на ганку лежала собака і скавуліла від болю. Чоловік про себе здивувався, чому ж скавулить собака? Наступного дня
він знову йшов повз цей будинок. І знову побачив стару пару в кріслах-гойдалках і собаку, що лежить між ними і видає той же жалібний звук.
Третього дня чоловік помітив ту ж сцену:

земною…
Надя благально глянула на невгамовного клієнта.
Вона робила переклад і поглядала на годинник. Нарешті завершила. Склала папери у файл. Поклала візитівку бюро.
Олександр, так звали відвідувача, як і обіцяв, підвіз Надю до
дитсадка.
- Я вас зачекаю і завезу додому.
Вже темно і похолодніло.
Удома Михайлик зі сльозами сказав, що забув у машині
«того дядька» свій наплічникведмежатко. Надя у відповідь розвела руками. У неказкових попелюшок завжди якісь трафунки.
Пообіцяла Михайликові купити
новий наплічник. І про «того дядька» забули…
Олександр сам нагадав про
себе. Більш ніж через місяць під кінець робочого дня завітав у бюро.
Побачивши колишнього клієнта,
Надя автоматично глянула на годинник: до кінця робочого дня залишилося десять хвилин. Добре,
що цього разу Світлана на місці.
Переадресує пізнього відвідувача їй.
- Доброго вечора, якщо у вас
нагальна справа, то пані Світлана…
- У мене справа особисто до вас,
- усміхнувся Олександр.
- Вибачте, я повинна забрати…
- …сина з садка. Я вас не затримаю. Просто повинен повернути
вашу згубу, точніше, вашого е-е-е…
Михайлика. Поки зберетеся, я вас
зачекаю в машині.
Коли за Олександром зачинилися двері, співробітниці запитали
майже хором:
- Це хто?
- Переклад для нього робила,
коли ти хворіла, - відповіла Світлані. - Було вже пізно. До садка підвіз.
Михайлик забув у машині свій наплічник. І ось…
- Надю, а він досить респектабельний чоловік. Одружений?
- Не запитувала, - кинула на
ходу цікавим «сорокам».
Олександр вручив їй синову
згубу і букет квітів. Ніяково подякувала.
- Не поспішайте. Я підвезу вас
до садка.
- Сьогодні я не запізнююсь.
Відкрив двері.
- Сідайте, сідайте…
Михайлик радів, що йому повернули наплічника-ведмежатко.
І прошепотів Наді на вухо:
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- Правда, той дядько добрий?
«Дядько» почув. І, щоб виправдати похвалу малого, запропонував пригостити його з мамою смаколиками у кафешці, що неподалік. Надя не наважилась відмовитись, побачивши щасливе синове
обличчя.
- Щоб у вас не виникало банальне запитання, чи мене чекають вдома, відповім наперед - не
чекають, - жартома сказав Олександр, розглядаючи меню.
- Мене… нас також не чекають,
- тихо мовила Надя.
…Олександр жив сам. Холостякував. Колись був заручений із
вродливою та примхливою Мартою. До весілля залишалося зовсім небагато часу, коли Марта познайомилася з сином чиновника із сусідньої області. У Мартиної
одногрупниці був день народження. Компанія святкувала у літньому кафе. Був там і Владислав, який
гостював у батькових друзів.
Знайомство Марти і Владислава закінчилось тим, що наречена втекла від Олександра мало не
з-під вінця. Владислав був заможнім і перспективним.
Після цього Олександр вирішив довести сам собі, що він не гірший. Також може бути успішним. І
йому це вдавалося. Ось тільки дівчат сторонився. Кохання до Марти, незважаючи на її витівку, ще
тліло в серці, а часом і пекло. «Лікувався» роботою і подорожами…
…Цієї весни планував запустити новий проект зі своїм бізнесовим партнером і податися у мандрівку, а не закохуватися. Але тепер у його календарі з’явилась відмітка «почуття».
Надя увійшла в його життя разом із весною. Спершу він відчув
приязнь до цієї вічно заклопотаної молодої жінки. Вона чимось нагадувала Олександрові його маму
- добру, затишну, привітну. А ще
йому подобалося бути енциклопедією для Михайлика, у якого з
будь-якого приводу виникало безліч «чому?».
…Стара бруківка після дощу
була слизькою. Надина нога поїхала і набійка з чобітка залишилась
між камінцями.
Попелюшка, аби знайти щастя,
загубила кришталевого черевичка. А Надя - лише набійку. Засміялася. Ця - жила у казці. Вона ж - попелюшка із сусіднього під’їзду…
Ольга ЧОРНА.

Нарікаємо, але нічого не робимо

старенька гойдалася в кріслі, дідусь читав газету, а собака на своєму місці жалібно скиглила.
Він більше не міг цього витримати.
– Вибачте, пані, – звернувся чоловік до
старенької, – що трапилося з вашим собакою?
– Вона лежить на цвяху, - відповіла жінка
Збентежений її відповіддю, чоловік запитав:
– Якщо вона лежить на цвяху і їй боляче,
чому вона просто не встане?

Старенька посміхнулася і сказала привітним, лагідним голосом:
– Значить, голубчику, їй боляче настільки,
щоб скиглити, але не настільки, щоб зрушити з місця …

P.S.

У цьому є правда життя. Ми часто
нарікаємо на своє існування, говоримо, що треба щось міняти, але при цьому, крім скигління, нічого не робимо!

Струни серця
Із словами твого
заповіту
(...Борітеся - поборете!..
Т. Г. Шевченко)
Поглянь, що твориться, Тарасе,
Народ наш бореться за волю!
Москаль, все думає, погасить
Вогонь та віру в нашу долю.
Народ, пробуджений від гніту,
Рабом не стане на коліна.
З словами твого заповіту,
До боротьби вперед полинув.
Живуть слова твої пророчі,
І нам дають орлині крила.
Ще проженемо тих “охочих”,
Знайдеться в нас уміння й сила.
І буде син, і буде мати...
Та прийде щастя - не маленьке.
Земля одягне з цвітом шати,
І всіх чекатиме ще ненька...
Усі сади будуть буяти,
І в купі буде вся родина.
Лише старенька в своїй хаті,
Повік чекатиме на сина.

Олександра КАРА.
м. Тернопіль.
* * *
Уже весна взяла зиму в обійми.
Десь голод, страх,
ідуть криваві війни.
А той окраєць неба, що над нами.
Вмиває ранок ніжними руками.
Його ми зустрічаємо спокійно.
Лише в новинах чуємо: десь війни,
Чиїсь простори вкриті
бліндажами,
А в нас – сліпучо-білими снігами.
Духмяний хліб зазвичай на столі
І не голодні ні дорослі, ні малі.
Хоча, буває горе і між нами,
Як квилять батько й мати
за синами.
І той окраєць неба...
Ми, начебто, й на різних полюсах,
Та біль один у кожного в очах.
Одне ж бо сонце світить усім нам,
Тим, хто на Заході,
і хто на Сході там
Щоденно слухає мелодію війни.
Та нам усім уже не до снаги.
Образи, біль і ненависть
ковтати.
О, Боже, де тієї сили взяти?
Щоби припасти низько до землі
В покорі перед небом? Ти жалі
І болі всього нашого народу
Прийми і вислухай,
і дай свою свободу.
Свій мир і спокій у людські серця.
Зглянься на сльози неньки і отця,
Знедолених, знесилених
в молитві.
О, дай нам сили
в цій життєвій битві.
Хай той окраєць неба,
що над нами,
Освітить сонце. І проміння слави
Твоєї, Боже, осінить наш край.
Благаємо, Ісусе, миру дай.

Оксана ҐУДЗЬ,
с. Огризківці
Лановецького району.
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Свято у Кропивницькому
і шок у фанів «Динамо»

У 21 турі Чемпіонату України з футболу кияни
збільшили відставання від лідера

З

А виклАдАчі вСе ж Сильніші

ініціативи профспілки працівників
Тернопільського національного
економічного університету було
організовано й проведено Кубок виклику
з шахів між студентами та викладачами
навчального закладу. Кожна команда
складалася з чотирьох гравців.
За збірну викладачів грали: Михайло Сусла (ФКІТ), Андрій Мельник (ФКІТ), Олег Савчак

Кличко показав,
як готується
до бою з Джошуа

Д

воразовий чемпіон світу у
супертяжкій вазі українець
Володимир Кличко активно
готується до майбутнього бою проти
Ентоні Джошуа.
Боксер поділився новими фотографіями з тренувального табору. Там Володимир працює над
підвищенням швидкості, мобільності, рухливості
та поліпшує захисні навички. Також він приділяє
велику увагу силовій підготовці.

Арена

На 8 етапі Кубку світу з біатлону у
фінському Контіолахті українці у змішаній естафеті показали третій результат. За українську збірну бігли Ірина
Варвинець, Ольга Абрамова, Сергій Семенов та Дмитро Підручний. Наші спортсмени уникли штрафних кіл, використавши 6 додаткових патронів.
Додамо, що після останнього вогневого рубежу Підручний вів боротьбу за бронзову медаль з росіянином Євгеном Гаранічевим. Проте на фінішному
колі українець продемонстрував хорошу
швидкість, не тільки відірвавшись від
переслідувача, а й скоротивши відставання від француза та німця.

Українка Еліна Світоліна названа
кращою серед тенісисток світу за підсумками лютого. Це сталося завдяки виграшу першого в кар'єрі Світоліної великого титулу, а також виходу до топ-10 те-

(Нововолинсьий ННІЕМ) та Володимир Левчук
(ФАЕМ, кафедра фізичної культури і спорту). У
збірній студентів: Юрій Павшок (ФКІТ), Андрій
Грицьків (ФКІТ), Петро Остапчук (ФЕУ), Тарас
Майкович (ФФ).
За повідомленням відділу інформації та
зв’язків з громадськістю, у напруженій, цікавій
та безкомпромісній боротьбі перемогла команда викладачів ТНЕУ.

ЗОРЯ - ШАХТАР - 1:2
Те, що це була зустріч приблизно рівних колективів, підтверджує статистика: «Зоря» і
«Шахтар» приблизно порівну
володіли м’ячем, а також атакували. Донеччани випередили
луганців у кількості ударів по
воротах, що, ймовірно, стало передумовою їхньої перемоги.
Моменти для взяття воріт
були в обох команд, однак вищий клас «Шахтаря» все ж відчувався. Упродовж поєдинку не
полишало відчуття, що «гірники» діють із запасом, що вони
здатні будь-якої миті «увімкнути» додаткові швидкості. Тому
їхня перемога в цілому виглядає закономірною. Символічно,
що вирішальний гол провів Малишев, який став професійним
футболістом саме у «Зорі»…
ЗІРКА - ДИНАМО - 2:0
Навесні «Зірка» спочатку зіграла внічию з «Дніпром», ма-

ючи цілком гідний вигляд, потім розгромно програла «Сталі». «Динамо» спочатку красиво
переграло «Зорю», показавши
свій найкращий за багато місяців футбол, потім із надзусиллями виграло в «Олімпіка»…
І ось - 2:0 у Кропивницькому! Може це і закономірно, адже
за весь другий тайм динамівці створили лише один більшменш гострий момент біля воріт «Зірки», тоді як господарі
на рівних змагалися з чемпіоном, подарувавши жителям свого міста справжнє свято.
КАРПАТИ - ВОЛИНЬ - 2:1
«Карпати» вдруге поспіль
виграли і нарешті залишили
останню сходинку турнірної таблиці.
Результати інших
матчів 21 туру:
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДНІПРО - 0:0;
ОЛІМПІК - ВОРСКЛА - 3:2;
ЧОРНОМОРЕЦЬ - СТАЛЬ - 0:1.

Відбулося жеребкування другого
етапу Ліги Парі-Матч сезону 2016/17

Володимир з тренером Джонатаном Бенксом вивчають стиль боксування супротивника
і розробляють тактику майбутнього бою.
29 квітня на стадіоні Уемблі в Лондоні (Великобританія) відбудеться поєдинок
між Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа. На кону – титули чемпіона світу в супертяжкій вазі за версіями IBF, WBA
і IBO.
40-річний Володимир Кличко вважає, що його
досвід допоможе здобути перемогу в майбутньому бою. У свою чергу, Джошуа впевнений, що зможе нокаутувати Кличка.
Цей поєдинок відвідають 90 тисяч глядачів,
що є рекордом для Уемблі. Всі квитки вже продані. Зараз американські канали борються за право
показати бій Кличко – Джошуа.

нісисток світу. За підсумками опитування вболівальників на порталі WTA українська спортсменка отримала 63 відсотки голосів. Зі значним відставанням друге місце з 27 відсотками дісталося француженці Кристині Младенович, третє з 10
відсотками - чешці Кароліні Плішковой.

Українська лучниця Вероніка Марченко виборола "золото" Чемпіонату
Європи зі стрільби з лука в приміщенні.
Змагання відбуваються у Франції. Наша
спортсменка не залишила жодних шансів росіянці Євгенії Тимофєєвій, перегравши її у фіналі з рахунком 6:0.

Українка Оксана Гронович завоювала золоту нагороду у сумі триборства у ваговій категорії 52 кілограми на
третьому Чемпіонаті Європи серед юніорів з класичного пауерліфтингу в Данії. У
присіданні Оксана з результатом 110 кілограмів виборола «срібло».

В історії елітного дивізіону футболу України починається новий етап, адже у нас ще ніколи не було моделі, коли чемпіонат ділиться на кілька частин із різними стадіями. Тобто,
жеребкування містило елемент новизни. Вже за три тижні ця
новизна стане звичною для вітчизняної футбольної громадськості, коли почнеться другий етап Ліги Парі-Матч.

У жимі лежачи результат у 72,5 кг
приніс спортсменці «золото». Не було
рівних українці і у тязі, де з другої спроби вона зафіксувала результат 157,5 кг.
У словенському Мариборі завершився Чемпіонат Європи зі стрільби з
пневматичної зброї. За підсумками змагань в активі української збірної 18 медалей, з них - 6 найвищого ґатунку, 10
срібних і 2 бронзові нагороди.
На Кубку Європи з метань українські спортсмени вибороли 3 командні медалі та 2 медалі в індивідуальному заліку. Володимир Мисливчук і Альона Шамотіна стали бронзовими призерами з метання молота, чоловіча команда
виграла срібні медалі, а українські жінки
вибороли командну «бронзу».

На першому етапі Світової серії з
синхронного плавання у Парижі українська збірна здобула 5 нагород. Ганна Волошина здобули дві нагороди найвищої проби - у вільній та технічній програмах у змаганнях солісток. Також Волошина разом з Єлизаветою Яхно стали бронзовими призерками у довільній
програмі дуетів. А ще Ганна Волошина,
Ксенія Сидоренко, Анастасія Савчук, Ка-

терина Садурська, Єлизавета Яхно, Олександра Кашуба, Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва посіли 2-е місце у технічній програмі. Такий же результат наші
дівчата показали і в довільній програмі.

Українські фехтувальники Інна
Бровко та Іван Писаренко завоювали
срібні медалі Чемпіонату Європи серед
юніорів і кадетів. Шпажистка Інна Бровко у чвертьфіналі здобула перемогу в боротьбі з ізраїльтянкою Ніколь Гавриленко, у півфіналі здолала італійку Алессандру Боцца, але поступилася в поєдинку
за "золото" ізраїльтянці Вєрі Майї Деві
Каневськи. Раніше на турнірі кадетів срібло завоював шабліст Іван Писаренко.
Українець переміг у чвертьфіналі болгарина Галина Генова, в півфіналі виграв у
Мора Мілашшина з Угорщини, але у фіналі програв турку Ібрахіму Ахмеду Акару.

Представниця
тернопільського
центру "Інваспорт" Ольга Зазуляк стала срібною призеркою Чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні – у
потрійному стрибку вона показала результат 10.87 м. Змагання з легкої атлетики серед спортсменів з вадами РФР
проходять у Чехії. Тренує нашу спортсменку Іван Салук.

Цілющі краплини
íàðîäíî¿ ìåäèöèíè
Родзинки для міцного здоров'я

Сушений виноград позбавляє від кашлю. Для цього слід
розмочити родзинки в молоці
та з'їсти на ніч. Для зміцнення
легенів з'їжте 50 г родзинок у
день.
Також вони захищають від
карієсу і хвороби ясен. Окрім
того, ці сухофрукти регулюють
діяльність нервових клітин завдяки, зокрема, вітаміну РР.
Родзинки допомагають від

болю в голові. Замочіть плоди
на 30 хвилин у холодній воді та
вживайте.
Корисні вони і при дефіциті заліза. Вживайте щодня невелику порцію родзинок.
Лікарі рекомендують їсти
родзинки для зміцнення серця, при загальній слабкості організму, від лихоманки і порушень
шлунково-кишкового
тракту.
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Картопля "в мундирі" джерело вітамінів

В

чені стверджують, що звичайна
картопля - дуже корисний для
здоров'я продукт. Кілограм
відвареної очищеної картоплі постачає
в організм білки на 20%, вуглеводи – на
40%, вітаміни В1 і РР – на 60%, вітаміни
В2 – на 30%, а також калієй, магній,
фосфор, залізо і кальцій.
Соком картоплі здавна лікували виразкові
хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. А калій, яким багата картопля, просто необхідний людям із захворюваннями серця і нирок. Використовують у лікувальних цілях і крохмаль, який
містить картопля. Він застосовується як обволікаючий, протизапальний засіб при шлунковокишкових захворюваннях. Навіть при важких
формах отруєння можна їсти відварну картоплю.
Максимально зберегти всі перераховані віта-

×ÈÌ ÊÎÐÈÑÍÀ
ÑÊËßÍÊÀ ÂÎÄÈ
Ç ËÈÌÎÍÎÌ?

Якщо ви виробите звичку пити
таку воду з лимоном, то забудете про багато хвороб.

Пробуджує організм

вітаміну С. Він допомагає захистити організм
Коли ви тільки прокинулися, то організм від вірусів і застуд. Природна харчова добавка,
ще не готовий до нового дня. М'яко пробудити яка допоможе перемогти хворобу - чудова ідея.
його можна тільки зсередини - підбадьорив- Покращує колір і стан шкіри
ши травну систему. Тепла вода з кислотою від
Вода, випита натщесерце, допомагає долимонного соку посилює перистальтику ки- статньою мірою зволожувати шкіру і підтришечника, що дозволяє очистити організм зсе- мувати її тонус. Вітамін С, який міститься в лиредини - провести детокс і дати сигнал у мо- монному соці, зменшить кількість висипань і
зок про те, що пора прокидатися.
усуне сліди акне. А оскільки цей напій очищає
кишечник, гарний колір обличчя стане ще одПідвищує імунітет
Ні для кого не секрет, що лимон - джерело ним приємним бонусом.

міни і мікроелементи при приготуванні картоплі
допоможуть такі хитрощі:
1. Шкірку з картоплі зрізайте якомога тонше, а
ще краще – запікайте її або відварюйте в мундирі.
2. Відварюйте картоплю на пару або у мінімальній кількості води.
3. Ніколи не зберігайте в воді вже почищену
картоплю.
4. Корисніше класти картоплю у вже закипілу
і підсолену воду.
5. Не тримайте очищену і нарізану картоплю в
холодній воді, інакше через годину вона втратить
13% вітаміну C і 5% вітаміну B.

Столова ложка олії і серце в нормі

Я

кщо ви хочете
виглядати
чудово, варто
подбати, в першу
чергу, про стиль свого
харчування. Група
дієтологів в черговий
раз довела користь
оливкової олії в
порівнянні з будьякою іншою.
Близько 296 добровольців
дали згоду на участь в експерименті, який тривав два тижні. Щодня їм пропонували випивати по столовій ложці оливкової олії, а також ввести її максимально в свій раціон, використовуючи для приготування їжі.

Виявляється, перше, що відзначили респонденти - покращення роботи серця.
Крім оливкової олії, учасники експерименту вживали ще
горіхи для того, щоб підсилити
ефект. Головна особливість такого типу харчування, як зазначили медики, полягає в тому, що
зміцнюється серцевий м'яз.

Гречане борошно пе÷ена цèбулÿ - універñалüнèé лікар ÒÐÈ ÔÐÓÊÒÈ, ßÊ²
ей продукт допоможе
та кефір очистять
впоратися з виразками
ÏÎÇÁÀÂËßÒÜ Â²Ä
і ранами, які довго не
судини
Періодично організм необхідно гояться. Потрібно запекти
ÇÌÎÐÙÎÊ
очищати корисними методами. Гре- цибулину прямо в шкірці та
прикладати до хворих місць,

Ц

чане борошно та кефір дозволять
знизити рівень цукру у крові, очистять кишечник і судини, а також дозволять нормалізувати діяльність
підшлункової залози та обмін речовин.
Для приготування засобу вам
знадобиться столова ложка гречаного борошна. Отримати його можна, змоловши гречку у кавомолці.
Столову ложку такого борошна слід додати до склянки кефіру
та помістити суміш у холодильник.
Пити її слід за півгодини до прийому їжі вранці. Курс лікування триває 14 днів.

поки не відчуєте поліпшення.
Використовують печену цибулю і
для лікування фурункулів. Теплий цибульний компрес потрібно тримати на
проблемному місці 20-40 хвилин в день.
Дуже скоро фурункул зникне Компреси з печеної цибулі мають дезинфікуючі властивості та допомагають шкірним
тканинам швидко відновлюватися.
Печену цибуля необхідно частіше
вживати в їжу всім, у кого спостерігаються проблеми зі згортанням крові.
Після інфаркту або інсульту таку цибулю рекомендується їсти щодня.
Дуже важливо вводити приготовану таким способом цибулю в своє меню

Ж

людям, що страждають на цукровий діабет або мають схильність до стрибків
цукру в крові. Можна їсти як додаток до
основних страв, а можна - натщесерце
щоранку.
Ефект помітний уже через тиждень,
а все завдяки чудовому складу цього
овоча: сірка і залізо в печеній цибулі допомагають нормалізувати рівень глюкози в крові та підтримують роботу підшлункової залози і печінки.

Які пози для сну найшкідливіші?

НА БОЦІ
Спати на боці рекомендують вагітним і тим, хто хропе.
Однак слід пам'ятати, що сон
на боці може прискорити процес утворення зморщок.
НА ЖИВОТІ
Такий стан під час сну може
стати причиною багатьох неприємних наслідків. У тих, хто
спить на животі, часто бува-

ють набряки, болі в спині і також рано з'являються зморщки.
ПОЗА ЕМБРІОНА
Згорнувшись калачиком,
можна затиснути внутрішні
органи, порушивши цим кровообіг. Крім того, в такій позі
хребет постійно в напруженому скрученому положенні, що
не дуже корисно для спини.

інкам, безумовно, завжди
хочеться виглядати
бездоганно, але що
ж робити, якщо з віком наша
шкіра перестає бути красивою?
Використовуйте фрукти!

Виноград

Він насичений вітамінами, завдяки чому шкіра стане більш еластичною
при використанні цього продукту. Необхідно охолодити виноград, розрізати на
кілька частин або на половину і акуратно протерти повіки і область під очима.
Виноград зможе допомогти боротися зі
зморшкам, якщо залишити його під очима хвилин на 20, після цього необхідно
протерти шкіру ватним диском і нанести крем.

Банан

З банана вдаються чудові маски. Щоб
забути про зморшки, потрібно подрібнити банан (без шкірки) у пюре. Тримати
маску слід протягом 10-15 хвилин.

Ананас

Серцевина ананаса допоможе розгладити зморшки, якщо нею натирати обличчя. Після 15 хвилин такої процедури
слід змити водою сік фрукта.
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Густа квасолево-грибна зупа

ПОТРІБНО: 3-4 середніх картоплини,
1 скл. сухої білої квасолі (краще «яськи»великої білої), 2 середніх корені петрушки, 1 корінь селери, 3-4 зубці часнику, 1
велика цибулина, 2 середні моркви, 300 г
грибів, 2 ст. л. вершкового масла, 3-4 ст. л.
олії, по 3-4 горошини чорного і духмяного перцю, 2-3 лаврових листки, 3 л води,
сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почистити і порізати на невеличкі кубики. Підсмажити картоплю на сковороді з олією
до напівготовності і кинути в каструлю
з киплячою водою. Посолити до смаку.
Моркву, селеру, корінь петрушки почистити і потерти на крупній тертці, підсмажити на олії протягом 2-3 хвилин і висипати суміш в каструлю. Туди ж додати почищений і порізаний часник. Проварити
10-12 хвилин до готовності. Квасолю залити напередодні водою. На другий день
відварити до готовності. Половину квасолі відкласти, іншу половину помістити у чашу блендера, додати рідину з киплячої зупи. Подрібнити усе до однорідної маси і додати в каструлю.
Цибулю порізати кубиками і підсмажити на вершковому маслі до золотистості. Додати підготовлені гриби. Просмажити ще одну хвилину і додати в суп.
Якщо гриби сухі - замочити їх на ніч і
зварити зранку до готовності. Відвар використати для приготування супу.
Якщо гриби свіжі - почистити, порізати на невеличкі шматочки. Відварити до
готовності. Відвар використати для приготування супу.
Туди ж влити склянку сметани, додати перці і лавровий листок. Проварити
1-2 хвилини. Лавровий листок вийняти.
При подачі у тарілку викласти 1-2 ст.
л. звареної квасолі, заповнити тарілку
зупою, притрусити зеленню.

Карпатська грибна юшка

Пісні страви можуть бути смачні і корисні. Пропонуємо
вам цікаві ідеї для приготування різноманітних супів і
борщів. Не бійтеся експериментувати!
З «Нашим ДНЕМ» готувати просто!
ти в юшку. Посолити, поперчити, додати
духмяний перець, лавровий лист, якщо
смакує. Ще хвилин 10 поварити і додати
вичавлений через часникодавку та припущений на олії часник та подрібнену зелень і виключити юшку.

Суп із консервованої сардини

ПОТРІБНО: 2,5 л води, 1 банка сардини, 3 картоплини, 1 цибулина, 1 морквина, 4-5 л зеленого горошку, спеції та зеленьза смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: моркву почистити і натерти на середній тертці. Ріпчасту цибулю почистити, помити, нарізати
дрібними кубиками і обсмажити на розігрітій з рослинною олією сковороді разом з морквою.
У каструлю налити воду, поставити
на вогонь і довести до кипіння. Картоплю почистити, помити, нарізати невеликими кубиками і додати у воду. Зменшити вогонь і варити до готовності картоплі. Коли картопля буде готова, додати смажену цибулю з морквою і консервований горошок, попередньо зливши з
нього всю рідину. Посолити і поперчити.
Як тільки суп закипить, додати шматочки консервованої риби, подрібнену
зелень і все довести до кипіння.
Готовий суп розлити по тарілках і подати на стіл.

Сирний кукурудзяний суп

ПОТРІБНО: 100 г сушених білих грибів, 1- 2 цибулини, 1- 2 морквини, 5 картоплин, петрушка-корінь, соняшникова
олія, часник, перець, сіль, зелень.
ПРИГОТУВАННЯ: сушені гриби замочити в холодній воді на кілька годин.
Поставити варити (в трьохлітровій каструльці) на маленькому вогні одну годину. Додати почищену та порізану кубиками картоплю. Цибулю подрібнити
і моркву почистити та потерти на терці
або порізати, обсмажити на олії і дода-

ПОТРІБНО: 200 г плавленого сиру,
560 г консервованої кукурудзи, 2 ч. л. сушеного кропу, 2 ч. л. сушеної петрушки, 7
г кукурудзяного крохмалю.
ПРИГОТУВАННЯ: якщо ви любите
кукурудзу, цей суп безумовно повинен
вам сподобатися. Він швидко готується і виходить дуже смачним. Є два варіанта його приготування - можна подрібнти частину кукурудзи в блендері до стану пюре, а можна всю кукурудзу залишити цілою.
Головний секрет приготування супу
- хороша кукурудза. Чим м'якшими і молодшими будуть зернятка, тим смачнішим буде суп.

Поставити на вогонь літр води, порізати сирки на невеликі шматочки, щоб
вони краще і швидше розчинялися. Сирки можна замінити будь-яким плавленим сиром без добавок. Коли вода закипить, кинути в неї сирки і помішувати до
повного розчинення.
Поки сирки розчиняються в киплячій
воді, приблизно половину всієї кукурудзи (це буде звичайна банку, в якій всього близько 400 грамів, в т.ч. 280 грам сухого продукту) подрібнити в блендері до
пюреподібного стану. У киплячу сирну
основу супу покласти цільні зерна кукурудзи та кукурудзяне пюре. Варити хвилин 5-10, потім додати зелень. Потрібно
зважати на консистенцію супу. Якщо ви
хочете зробити його густішим, то за кілька хвилин до кінця варіння додайте в суп
одну-дві чайні ложки крохмалю, розведеного у холодній воді. Головне при цьому
не забувати помішувати суп.

і прокип'ятити 2-3 хвилини. При подачі
на стіл посипати юшку рубаною зеленню.

Розсольник з перловкою

ПОТРІБНО: 1 л води, 1/3 склянки
перловки, 4 шт. солоних огірків, 3-4 шт.
картоплі, 2 шт. моркви, 1 цибулина, 1 ст.
л. томатної пасти, сіль , зелень за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: промити перловку
і замочити її на ніч. У киплячу підсолену
воду додати перловку і варити 15-20 хвилин. Очистити картоплю, нарізати кубиками і додати до перловки і варити до готовності. Нарізати цибулю скибочками і
обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору.
Натерти моркву на тертці, додати в
цибулю, посолити і обсмажити 5 хвилин,
періодично помішуючи. У овочеву заправку додати томатну пасту, перемішати і додати в каструлю з супом.
Натерти на тертці солоні огірки, додати їх у суп і варити ще 10 хвилин. При
подачі до столу посипте розсольник дрібно посіченою зеленню кропу.

Харчо

Вегетаріанський рисовий суп

ПОТРІБНО: 5-6 шт. дрібної картоплі,
200 г білого рису, 1 шт. моркви, 200 г замороженого зеленого горошку, 200 г замороженої кукурудзи, 3 ст. ложки рослинної олії, сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: промити та відварити до напівготовності рис. Відкинути
його на друшлаг, злити отриманий бульйон в каструлю. Очистити і порізати кубиками картоплю. Додати її в підсолений бульйон і варити до готовності. Поки
картопля вариться, почистити і натерти
на тертці моркву. Протушкувати на рослинній олії моркву, додати в неї кукурудзу, горошок і рис. Посолити і, помішуючи, тушкувати 5-7 хвилин. Додати в каструлю з картоплею рис та овочі. Варити
до готовності рису.

Юшка зі свіжої риби

ПОТРІБНО: 2 л води, 1-1,5 кг риби,
1/3 склянки пшона,1 морква, 3-4 картоплини,
1 ріпчаста цибулина, 10 горошин чорного перцю, сіль, зелень за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: рибу почистити,
промити і зварити з неї бульйон, знімаючи в міру необхідності піну. Вийняти
рибу, а бульйон ретельно процідити через сито і поставити на вогонь. Коли закипить, покласти в каструлю пшоно, нарізані соломкою картоплю і моркву, цибулину, лавровий лист і перець. Варити
до готовності овочів. У цей час руками
розібрати рибу на невеликі шматочки,
уважно вибираючи кістки. Коли суп звариться, покласти в нього шматочки риби

ПОТРІБНО: 100 г рису, 3 картоплини, 2 цибулини, 1 морква, 1 білий корінь
(селера, петрушка), 5 зубців часнику, 70
г волоських горіхів, 3 ст. ложки томатної пасти (або 100 г ткемалі), 3 ст. ложки
олії, зелень (петрушка, кінза), 2 лаврових
листка, щіпка меленої кориці, хмелісунелі за смаком, червоний мелений перець за смаком, чорний мелений перець
за смаком, сіль за смаком, цукор за смаком, 2 л води.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю відварити в мундирі до готовності, остудити, почистити і порізати кубиками. Рис промити у холодній воді, залити окропом і відварити до готовності 20 хвилин.
Дрібно порізати цибулю і часник.
Моркву і білий корінь натерти на крупній тертці. Подрібнити зелень. Волоські
горіхи обсушити на сковороді, очистити і
подрібнити качалкою або блендером.
У розігрітій олії спасерувати цибулю
5 хвилин, додати моркву, білий корінь і
обсмажити ще 3 хвилини. Потім додати
томатну пасту, перемішати і обсмажити
3 хвилини. Додати горіхи, часник, спеції
і цукор, перемішати і готувати ще 3 хвилини. Перекласти засмажку в рис. Додати картоплю. Посолити і варити суп харчо ще 5-7 хвилин на повільному вогні.
Наприкінці додати зелень, вимкнути вогонь і дати настоятися харчо 20 хвилин.
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Продаж легкового авто, мотоцикла,
мопеда: що з оподаткуванням?
Порядок оподаткування податків на доходи фізичних осіб (далі - податок) операцій з продажу або обміну фізичними особами об’єктів рухомого майна визначений
статтею 173 Податкового кодексу України
(далі - ПКУ).
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного
(податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля
та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного
(податкового) року двох та більше об’єктів
рухомого майна, підлягає оподаткуванню
за ставкою 5 відсотків.
Якщо стороною договору купівлі-

продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа-підприємець,
така особа вважається податковим агентом
платника податку та зобов’язана виконати
функції податкового агента.
З урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівліпродажу чи окремій заяві, податковий
агент утримує податок за ставками, визначеними ПКУ. Про це більш детально
- у листі ДФС України від 01.03.2017 року
№5162/7/99-99-13-01-03-17 «Про продаж
двох або більше об’єктів рухомого майна».
Відділ організації роботи
Головного управління ДФС
у Тернопільській області.
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Тернопільська
ОДПІ повідомляє!
У середу, 15 березня, об 11
год в приміщенні Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області (к. 513) відбудеться брифінг із заступником начальника Тернопільської ОДПІ
– начальником управління податків і зборів з фізичних осіб
Володимиром Васильовичем
Гузенковим на тему:
«Декларування доходів
громадян – 2017».
На захід запрошуються
представники ЗМІ.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ

Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного кольору,
випуск – 2013 року, пробіг – 13 тисяч кілометрів, 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 Тернопільського району, вул. Дорошенка);
Дачу у с. Біла Тернопільського району (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 роботи. Помірні ціни.
Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.
--------------------------Виконання декоративних робіт. Авторське декорування та індивідуальний взірець для погодження фактури і кольору.
Досвід роботи. Гнучкі ціни.
Безкоштовна консультація.
Інформація за тел. (067) 98-58-829.

Чи потрібно платити
податок, якщо продаж
нерухомості здійснюється
один раз у році?

«Квартира, яка була придбана у 2015 році,
продається. Чи потрібно платити податок, коли
продаж нерухомості здійснюється в році один
раз?»
Дохід, отриманий платником податку від
продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну
ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею
121 Земельного кодексу України залежно від її
призначення), та за умови перебування такого
майна у власності платника податку понад три
роки, не оподатковується. Враховуючи наведене, вартість квартири, придбаної у 2015 році,
оподатковується податком на доходи за ставкою 5 відсотків та військовим збором - 1,5 відсотків. Ці платежі сплачуються стороною (сторонами) договору до посвідчення нотаріусом такого договору. Декларація у такому випадку подається отримувачем доходів від продажу нерухомості до 1 травня.
Детальніші консультації, тренінги та надання практичної допомоги у заповненні декларації
про майновий стан і доходи - у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за
телефоном: 43-46-10.

Наш День
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Мудрого господаря і керівника, головного лікаря Лановецької КЦРЛ

Омеляна Миколайовича Гулька з Днем народження!

Хай б’ється джерело життя бурхливо,
Хай буде рівним Ваш життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях!
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди,
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років чудової долі!
Тож шлемо від серця найкращі слова,
А Бог хай дарує многії літа!
З повагою – колектив працівників
травматологічного відділення.

До цих гарних слів приєднується і
колектив «Нашого ДНЯ».
Дякуємо, шановний Омеляне
Миколайовичу, за щиру прихильність до нашого видання.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у Вашім колективі,
Живіть у мирі й радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
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1001 òþëüïàí
З нагоди свята весни та 8 березня тернопільський викладач і громадський діяч Андрій Палюх вже другий рік поспіль організував незвичайну акцію. Напередодні він придбав 1001 тюльпан і роздав квіти тернополянкам у різних куточках міста – поблизу озера, на Дружбі,
у парку, на Театральному майдані.
- Був чудовий весняний
день та ще й свято, тож захотілося зробити щось хороше для
наших жінок, - розповідає Андрій Палюх. – Завжди приємно
організовувати події, які дарують людям гарний настрій,
відволікають хоча б на декілька хвилин від буденної рутини. Хотілося б, щоб такі відчуття супроводжували нас усіх завжди. На жаль, це недосяжно,
але потрібно все ж пам'ятати
про людей, які живуть поруч, хоч вони і незнайомі. Уміти приносити один одному радість навіть у дрібничках, адже
ми усі хочемо кращого життя.
У жінок сяяли очі, коли вони
на вулиці отримали привітання від мене, просто незнайомого чоловіка. Сподіваюсь, що
радістю в душі ці тернополянки поділилися з іншими, і світ
навкруги став добрішим. Я хо-

ГОРОСКОП

З 15 до 21 березня
Овен

Взаємодія планет сприятиме появі плідних ідей, дуже важливих для подальшого розвитку вашого проекту. Відносини
з людьми будуть простими і легкими. Присвятіть час собі.

Телець

Деякi ситуацiї змусять переглянути безтурботне ставлення
до життя. Матерiальна допомога друзiв допоможе вам міцніше
стати на ноги. На вихідних вирушайте у мандрівку.

Â³òàºìî!

Доброго господаря, мудру і щиру людину, заступника голови ФГ «Вікторія-92» Козівського району

Олександра Петровича Пеляка

з Днем народження!
Від щирого серця бажаємо Вам здоров’я, щастя, тепла
і злагоди, родинного затишку, любові від рідних, поваги - від друзів. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю,
енергією, натхненням і радістю.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще газдуйте.
В ріках життєвих хай легко пливеться,
В долі усе, що потрібно ведеться!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!
З повагою - адміністрація
та колектив ФГ «Вікторія-92».

Â³òàºìî!

Люблячу маму, дружину та доньку, добру сваху
і тьотю та хресну

Оксану Феофанівну Целепко

із с. Великі Вікнини на Збаражчині
з Днем народження!

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик
по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни
в першій скрипці.
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Нехай Господь завжди
у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаємо ще раз здоров’я й сили,
Радості земної і тепла!

З любов’ю – чоловік Володимир, сини Олег, Міша, невістка
Юля, внучок Владик, свати Євгеній і Жанна, мама Марія, племінники Катя з Льонею, Сергійко, похресники Валя, Софійка,
сім’ї Душко, Луциків, Кушніруків і Брик, і вся велика родина.

Â³òàºìî!

Доброго чоловіка, люблячого тата і сина, гарного брата
та швагра

Олександра Івановича Луцика

із с. Великі Вікнини Збаразького району
з 35-річчям!

тів би запропонувати кожному
взяти для себе один цікавий
принцип, який я сам використовую вже давно - щодень робити хоча б одну хорошу справу. Тоді, думаю, ми всі почнемо
жити набагато краще.
Жінки різного віку із по-

Близнюки

Тиждень буде насичений подіями. Вас не залишатиме думка, що ви талановиті й заслуговуєте набагато більшого. У вас
з'явиться шанс продемонструвати свої таланти.

Рак

Якщо ситуація на роботі нестабільна, у вас буде можливість її виправити. Для отримання підвищення вам треба проявити ініціативність і підприємливість. Вихідні проведіть з рідними.

Лев

Відносини з постійними
партнерами будуть наповне-

смішкою сприйняли такий несподіваний подарунок.
- Мені дуже приємно, - зізнається пані Галина.- Отак іду
по вулиці, а тут мені дарують
квіти. Щиро дякую за таку неочікувану радість...
Фото Юлі ТОМЧИШИН.
ні розумінням і довірою. Попереду нові ідеї, важливі та цікаві
зустрічі. Вас чекає захоплююча
мандрівка.

Діва

Це ідеальний час для
з’ясування стосункiв. Вам нарешті вдасться розставити всі
крапки над «i» та зрозуміти, чи
остаточно вони втратили свою
значимість. На роботі вас чекає
успіх. Прислухайтеся до своєї інтуіції.

Терези

Ви маєте винести урок з особистого життя і нарешті зробити вибір, якщо досі цього не зробили. Інакше ризикуєте залиши-

Твій ювілей – це мудрості пора,
А в кишенях хай водяться гроші.
Хай буде вдосталь і в житті,
Хай несуть тільки радість
і в домі
з собою роки,
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
І миру, й спокою, і щирої любові!
Щоб сонячний настрій у серці не згас
Світлого неба і теплого сонця,
І щедра доля всміхалась не раз!
Хай стукає радість у кожне віконце!
Легкою хай буже життєва дорога,
Нехай поруч будуть друзі хороші,
Опіки і ласки – від Господа Бога!
З любов’ю - дружина Світлана, донька Таня, мами Таїсія і Марійка, тато Льоня, сестра Маруся з сім’єю, швагро Володя з сім’єю,
братова Оксана з сім’єю і вся родина.

тися на самоті. Цінуйте людей,
які поруч.

Скорпіон

Перед вами постане вибiр.
Будьте обережні, не поспішайте
і все обміркуйте, iнакше обставини можуть підштовхнути вас
зробити хибнi висновки.

Стрілець

Вам вдасться уникнути
труднощiв і на роботі і в особистих стосунках. Не бійтеся ризикувати – цього тижня вам щаститиме. Вас чекає цікаве знайомство.

Козеріг

Зосередьтеся на довгострокових планах. Саме їх реалізація

буде успішною для вас. Сміливо
втілюйте в життя нові проекти. Подбайте про зміцнення свого здоров’я. На вихідних відпочиньте.

Водолій

Ви прагнете всьому давати оцінку. З цієї причини можете потрапити в незручну ситуацію. Варто знайти баланс, що дозволить вам залишатися самим
собою.

Риби

Доведеться багато чого навчитися, контролюйте свої емоції. Це дозволить позбутися негативних настроїв і допоможе
досягти неабияких успiхiв.

