Фестивалю пива та м'яса поруч з

монументом Небесній Сотні не буде!

У Тернополі відкривають
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Бути «слугою народу» в Україні дуже вигідно.

За це гарно платять

Реклама. Тел.: (0352) 40-77-60

Президент,
Прем’єр-міністр,
Голова Верховної
Ради, народні
депутати,
урядовці та
інші чиновники
найвищого рангу
оприлюднили
свої статки
4
за 2016-й
стор.
рік

Погода в Тернополі
й області

19 квітня - хмарно, без опадів,
температура повітря вночі 1 градус
морозу - 4 градуси тепла, вдень 6-7
градусів тепла. Схід сонця - 6.14, захід - 20.18.
20 квітня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 1-2,
вдень 4-5 градусів тепла. Схід сонця - 6.12, захід - 20.20.
21 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень
5-7 градусів тепла. Схід сонця - 6.10,
захід - 20.21.
22 квітня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 2-3, вдень 7-10
градусів тепла. Схід сонця - 6.08, захід - 20.23.
23 квітня - хмарно, дощ, мокрий
сніг, температура повітря вночі 1-2,
вдень 4-6 градусів тепла. Схід сонця - 6.06, захід - 20.24.
24 квітня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 0-3, вдень 3-6
градусів тепла. Схід сонця - 6.04, захід - 20.26.
25 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 0-1, вдень 5-8 градусів тепла. Схід сонця - 6.03, захід - 20.27.
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Степан БАРНА: «За останні два роки ми

зробили значний крок у подоланні
ВНУТРІШНЬОЇ КОРУПЦІЇ»

За два останні роки на
Тернопільщині вдалося
зробити дуже багато.
Власне, одним із основних
досягнень є також
подолання внутрішньої
корупції. Про це заявив
голова Тернопільської
ОДА Степан Барна у
телепередачі «Акценти
тижня», присвяченій
другій річниці його
перебування на посаді
«За два роки нам вдалося досягти чимало в розвитку соціально-економічного
життя області. Звичайно, були
й труднощі. Перш за все – війна на Сході, яка дається взнаки, коли йдеться про можливість залучення потенційних
іноземних інвесторів до роботи. Друга проблема – внутрішня корупція. Щоправда, в області нам уже вдалося її значною мірою подолати. Бачимо

це за результатами роботи правоохоронних органів і силових
структур, які лише останнім часом за отримання неправомірної вигоди до відповідальності
притягнули керівника місцевої
прокуратури, керівника Держгеокадастру області», – наголосив Степан Барна.
Крім того, як він зазначив,
з корупцією в області борються на всіх рівнях. Зокрема, тепер усі рішення сесій Тернопіль-

ської обласної ради приймаються без жодної корупційної складової тому, що депутати обласної ради налаштовані на вирішення питань області. Перш за
все, переконаний Степан Барна, в цьому заслуга й голови обласної ради Віктора Овчарука,
й керівників фракцій, незалежно від партійної приналежності,
які вважають за потрібне чесно
й справедливо відстоювати інтереси області.

Віктор ОВЧАРУК привітав срібну призерку
чемпіонату Європи з важкої атлетики
Майстер спорту міжнародного класу тернополянка Марія Хлян
стала срібною призеркою на Чемпіонаті Європи
з важкої атлетики, який відбувся у Хорватії

Вона є вихованкою Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності. 14
квітня голова обласної ради Віктор Овчарук зустрівся зі спортсменкою, а також її тренерами
Вікторією Шаймардановою та Віктором Симівим. Очільник області привітав спортсменку та
її тренерів із заслуженою перемогою.
«Дякую за те, що прославляєте на весь
світ Тернопільщину та всю Україну, - наголосив очільник обласної ради. – Спорт – це один
із найпотужніших виявів народної дипломатії.
Водночас, це і приклад здорового способу життя. Саме тому обласна влада зараз приділяє зна-

чну увагу популяризації фізичної культури та
спорту – створюються нові спортивні майданчики у містечках області, виділені значні кошти
на забезпечення новостворених обласних шкіл
із літніх та зимових видів спорту, на проведення змагань та турнірів. Окрім цього, потрібно
максимально популяризувати досягнення наших земляків на європейських та світових турнірах – нехай молодь бачить, як можна досягти
успіху».
Віктор Овчарук вручив переможниці та її
тренерам цінні подарунки – годинники від обласної ради.

Á³éö³ ÀÒÎ îòðèìàëè
âåëèêîäí³ ïîäàðóíêè
За традицією напередодні великих
християнських свят керівництво
області вітає наших захисників,
виїжджаючи у зону проведення АТО

Голови обласної ради Віктор Овчарук та облдержадміністрації Степан Барна побували на Луганщині. Із прийдешнім Великоднем вони вітали бійців Національної Гвардії України, зведеного батальйону «Тернопіль» Головного управління Національної
поліції Тернопільської області та військовослужбовців окремої
артилерійської бригади ЗСУ.
Очільники області, окрім щирих слів поздоровлень з нагоди свята Воскресіння Господнього від себе особисто та усіх мешканців Тернопільщини, передали захисникам необхідні запчастини для ремонту техніки, яка у зоні проведення антитерористичної операції вкрай необхідна для належного виконання
службових обов’язків, а також продукти харчування, солодощі
та усе для великоднього кошика.
«Сьогодні сміливо можна констатувати, що армія цілком забезпечена, а у військовослужбовців є належні умови перебування, екіпірування та харчування, – наголосив голова обласної
ради Віктор Овчарук. – Звичайно, інколи терміново необхідні
чи то запчастини, чи інші речі. Власне завжди перед поїздкою
до наших захисників довідуємося, що є найбільш необхідним і
намагаємося виконати їхні прохання. А перед Великоднем, звичайно, привезли пасочки, щоб вони відчули дух свята та почували себе, як вдома».
Бійці висловили щиру вдячність за те, що пам’ятають про
них мешканці Тернопільщини і в будні, і у свята.

Побутова техніка лише з касовим апаратом

Як зазначили в Тернопільській ОДПІ, 7 квітня 2017 року в газеті «Урядовий кур’єр» опубліковано Постанову Кабміну від 16.03.17
року № 231, якою визначено перелік груп технічно складних побутових товарів, продаж яких здійснюватиметься із обов’язковим застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування - з 8 травня.
Тож, якщо впродовж січня-березня цього року у Центрі обслуговування платників було зареєстровано лише 112 нових касових апаратів, то з введенням зазначених новацій кількість звернень представників бізнесу, на яких будуть поширюватись вимоги вказаної
постанови, зросте в рази.
Детально з переліком можна ознайомитись у Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок 43-46-10.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Великодні мотиви
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У Сосулівці парафіяни двох конфесій
ОБ’ЄДНАЛИСЯ
Напередодні Великодня вірянам
вдалося досягти взаєморозуміння
після 20-річного протистояння

У

селі Сосулівка
Чортківського
району громади
УГКЦ і УПЦ КП
об’єдналися разом
у передпасхальних
богослужіннях.
Віряни спільно
виносили Плащаницю:
православний священик
разом зі старшим
братом православної
громади та грекокатолицький священик
із старшим братом
греко-католицької
громади. А потім, по
черзі, парафіяни обох
громад, - повідомляє
прес-служба Бучацької
єпархії.

У селі - дві третини православних парафіян і третина греко-католиків. Вже два
роки тут відбуваються почергові богослужіння. Цього ж Великодня віряни зробили ще
один крок до єднання. Люди
плакали від радості. Конфлікт
вичерпаний і зараз мова йде
про зближення двох громад у
збереженні їхньої цілісності.
Це добрий приклад для інших
парафій, де є схожі ситуації, переконані у Сосулівці.
- Христове тіло, зображене на Плащаниці, спонукає не
тільки осмислити своє життя і
вчинки, але і дає цілющу благодать і впевненість, що ніхто не є покривджений, а, навпаки, зцілений і пригорну-

тий, як улюблена Божа дитина, − зазначив душпастир
греко-католицької громади о.
Володимир Заболотний. - У нас

Чортків прикрасили
велетенськими

и
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а
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н
а
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В

еликодні яйця, оздоблені вишиванками,
злаками, квітами та національною символікою
можна побачити у центрі Чорткова. У місті
започаткували фестиваль писанок.

нема що ділити: один Бог, одна
Україна, яка проходить тепер
одну Хресну дорогу, один Христос і одна Плащаниця. Після

ської гімназії ім. М. Шашкевича, міських шкіл №№ 2, 5, 7, школиінтернату, вихованці палацу дітей і юнацтва й навіть малюки у садочках.
Організатори зазначають, кожна з писанок виконана в єдиному
екземплярі. У суботу і неділю великодні символи розмістили і на теНапередодні Великодня гігантські писанки виставили на цен- риторії Собору Святих Апостолів Петра і Павла, а в понеділок писантральній площі Героїв Євромайдану. Створювали їх учні Чортків- ки знову повернулися на центральну площу Героїв Євромайдану.

Революції Гідності люди теж
дозволили собі переміну власних сердець. Це стало відчутно
і тому такий результат.

Великдень
єднав нас вірою,
Надію вселив
у душі,
Коротке і ємке
«вірую» Як хліб для
сердець насущний

У

ніч перед
Великоднем по
всій Україні
відбулися пасхальні
богослужіння, в
яких взяли участь 7
мільйонів 800 тисяч
наших громадян.
За повідомленням пресслужби Національної поліції,
богослужіння пройшли у 15
тисячах культових споруд.
Найчисленніші великодні
відправи відбулися у Дніпропетровській області. У них
взяли участь не менше мільйона українців. У Львівській
області прославити воскреслого Ісуса прийшли близько 830 тисяч осіб, у Тернопільській - 650 тисяч православних, в Одеській - 620 тисяч людей. У цю ніч були посилені заходи безпеки, і на
службу вийшли майже 23 тисячі співробітників поліції,
а також більше семисот військовослужбовців Нацгвардії
України.
У жодному з міст під час
Божої служби не було зафіксовано порушень правопорядку та безпеки.
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CКІЛЬКИ ЗАРОБИЛИ КЕРІВНИКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ В 2016 РОЦІ

Т

ернопільські
високопосадовці
оприлюднили свої статки в
електронних деклараціях. Згідно
із законодавством, в документах
зазначені і доходи та майно
найближчих родичів. Декларації
за 2016 рік можна переглянути
на сайті Національного агентства
з питань запобігання корупції.

Степан Барна отримав
178 тис. 495 грн.

Дохід голови облдержадміністрації Степана Барни у 2016 році склав 178 тис. 495
грн. В оприлюдненій ним декларації зазначено, що заробітної плати Барна отримав 175 тис. 492 грн., 2 тис. 675 грн. склали
проценти, 328 грн. – виплати, які здійснюють професійні спілки своїм членам.
Дружина голови ОДА отримала дохід у
51 тис. 208 грн., зокрема, 44 тис. 686 грн.
зарплати та 6 тис. 522 грн. процентів.
Згідно з декларацією, у власності Барни є земельна ділянка площею 11,7 тис.
кв. м. У власності дружини – квартира у

Тернополі площею 91,9 кв. м. Також голова ОДА задекларував авто Skoda Super
Classik 2007 р. в. і Daewoo Lanos 2005 р.в.
У банках керівник області тримає 2,598
тис. грн., 636 євро та 2 тис. 246 доларів.
Готівкою Барна зберігає 390 тис. грн. та
17,5 тис. доларів.
У дружини Барни на банківському рахунку – 2 тис. 692 доларів, готівки – 5,5
тис. доларів. 125 тис. грн. склав внесок
дружини Барни до кредитних спілок та
інших небанківських фінансових установ.

Дохід Віктор Овчарука 280 тис. 110 грн.

Голова облради задекларував за 2016
рік 251 тис. 555 грн. зарплати за основним місцем роботи, а також 15 тис. 102
грн. зарплати, отриманої за сумісництвом (медична практика) і 13 тис. 453
грн. соціальних виплат.
Дружина голови облради Лариса
Овчарук отримала дохід у 151 тис. 724
грн., зокрема 18 тис. 574 грн. зарплати та
133 тис. 150 грн. доходу, виплаченого са-

мозайнятій особі.
Окрім того, дружина голови обласної
ради – власниця квартири площею 87 кв.
м в обласному центрі, земельної ділянки
в с. Охримівці Збаразького району площею 1365 кв. м та автомобіля «Шкода
Октавіа», 2011 року випуску.
Також, як свідчить декларація, у банках Віктор Овчарук зберігає 35 тис. 400
грн. і 4 тис. доларів готівкою. У його дружини на банківському рахунку – 17 тис.
108 грн. і 3,9 тис. доларів готівки.

Зарплата Сергія Надала 321 тис. 324 грн.

Міський голова Тернополя Сергій Надал у декларації за 2016 рік вказав дохід
у розмірі 321 тис. 324 грн. Значно більше
за батька, як свідчить документ, заробила
22-річна донька Надала – Анастасія. Дівчина задекларувала 1 млн. 423 тис. 850 грн.
Згідно з декларацією, весь дохід міського голови Тернополя становить зарплата, його доньки – підприємницька діяльність. Дружина Надала Олена також
задекларувала дохід від підприємниць-

кої діяльності – 1 млн. 420 тис. 970 грн.
Щодо нерухомості, то, як свідчить документ, Надал є власником квартири у
Тернополі площею 61,2 кв. м. Також йому
належить 20% власності ще однієї квартири в облцентрі, площею 58,7 кв. м.
Олена Надал задекларувала земельну
ділянку в селі Байківці Тернопільського
району, площею 1,2 тис. кв. м, співвласницею якої є донька подружжя. Згідно
з документом, дружина міського голови є власницею ще однієї ділянки – площею 2,5 тис. кв. м у селі Шляхтинці. Разом з донькою дружина Надала володіє і
будинком, площею 399,1 кв. м у селі Байківці. Крім того, Надал задекларував 65
тис. 119 грн., 2 тис. 84 долари і 997 євро
на рахунках в Приватбанку і Укрсиббанку, а також 250 тис. грн. готівки.
У доньки міського голови на банківському рахунку – 61 тис. 836 грн., у дружини – 4 тис. 804 грн. Донька зберігає
320 тис. грн. готівки, дружина – 350 тис.
грн. Згідно з документом, 600 тис. грн.
дружина міського голови позичила третім особам.

БУТИ «СЛУГОЮ НАРОДУ» В УКРАЇНІ ДУЖЕ ВИГІДНО.
ЗА ЦЕ ГАРНО ПЛАТЯТЬ

МІЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ І
КОШТОВНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА
ПОРОШЕНКА
Президент України Петро Порошенко у своїй е-декларації про
доходи за 2016 рік задекларував
12 мільйонів 295 тисяч 570 гривень. Зарплата - 366342 гривні,
дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 26252
гривні, відсотки - 11 мільйонів
902 тисячі 976 гривень. У дружини Марини 75 тис. гривень доходу і на рахунках - 4,3 тис. євро та
115,2 тис. гривень.
Президент тримає на рахунках у «Міжнародному інвестиційному банку» 80,78 тис. гривень (у
попередньому звітному році було
540,5 тис.), 25 мільйонів 920 тисяч 466 доларів (було $26,3 млн.),
9885 євро (було 14,4 тис.) і 393
фунти стерлінгів. Торік Порошенко вніс 1 мільйон 63 тисячі 988 доларів на рахунок «Rothschild Trust
Schweiz AG» (Цюріх, Швейцарія). У
готівці гарант задекларував $60
тис. і 900 тис. гривень. Позичив
третім особам 1 мільйон 111 тисяч гривень і 3 мільйони 430 тисяч доларів.
Президентська родина має будинок, площею 1331,7 кв. м, три
квартири в Києві, кілька ділянок землі, дорогі автомобілі, катер, 90 картин, шість наручних
годинників («Hublot», «Breguet»,
«Patek Phillip»), ювелірні вироби
та інше добро. Також у президента - багато компаній, у тому числі
«Roshen» і «Міжнародний інвестиційний банк».
ВДАЛИЙ ГЕШЕФТ ПРЕМ’ЄРА
ГРОЙСМАНА
Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман відзначився рекордним
доходом за 2016 рік - 15893393
грн. Прибутки, порівняно з минулим роком, виросли на 14406083
грн. Згідно з декларацією, зарплата Гройсмана торік склала 281
тис. гривень. Також його дохід
включає відсотки з депозитів. У

результаті відчуження належного йому автомобіля і земельної ділянки прем’єр отримав 11,13 млн.
грн. І 4,2 млн. - від здачі в оренду
об’єктів нерухомості. У Гройсмана
з’явилися дві нові земельні ділянки на Вінничині. Щодо незвичних
видатків, то в е-декларації він вказав авіапереліт «Київ-Нью-ЙоркКиїв, вартістю у 232253 гривні.
ПАРУБІЙ:
ГРОШІ Є - ЖИТЛА НЕМА
Голова Верховної Ради Андрій
Парубій за 2016 рік задекларував
537469 грн. доходів, 188423 грн.
із яких - зарплата. 170 тисяч спікер отримав на забезпечення депутатської діяльності, 168 тисяч компенсація вартості номера в готелі «Київ», 10,8 тис. - страхові виплати.
Парубій користується квартирою, площею 41,68 кв. м, власником якої є виконавчий комітет Львівської міськради, і ще однією квартирою у Львові площею
142,60 кв. м, яка належить його
батькам. Володіє ж спікер лише
автомобілем «Suzuki SX-4» 2013
року.
Дружина Парубія торік заробила 17,888 тис. гривень. Має земельну ділянку площею 1100 кв.
м, квартиру - 21,6 кв. м, житловий
будинок - 32 кв. м і авто «Peugeot
508» 2014 року. Банківські вклади
у сім’ї відсутні.
КІПРСЬКІ КОМПАНІЇ,
НЕРУХОМІСТЬ ТА ДОРОГІ
КОЛЕКЦІЇ АВАКОВА
У 2016 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав
понад 466 тис. гривень зарплати, йдеться в його е-декларації.
Ще 22 тисячі - від погашення вартості та купонів казначейських
військових зобов’язань. Аваков є
кінцевим бенефіціарним власником двох кіпрських фірм: «Ulisse
Management Limited» і «Fontana
Management Limited». Також у
власності ТОВ «Avitalia s.r.l.», вартістю 8,8 млн. гривень. На банків-

ських рахунках Авакова понад 950
тис. гривень, $175 тис. і ще 200
тис. гривень у банківських дорогоцінних металах. Готівкою у міністра 15 тис. гривень, більше $12
тис., 65 тис. євро, 870 британських
фунтів, 3015 канадських доларів,
96 тис. японських ієн.
У дружини Авакова на рахунках 3,5 тис. євро, понад мільйон
гривень і більше $220 тисяч. У готівці - $37 тисяч, 21 тисяча євро і
40 тис. грн.
Має Аваков колекцію вин - 760
пляшок, колекції монет, близько
ста картин, бібліотеку книг і журналів 18-21 століття, в якій вісім
тисяч примірників.
ТЕРНОПІЛЬСЬКІ НАРДЕПИ:
ЖИТТЯ ВДАЛОСЯ
Найзаможніший від Тернопільщини - «нардеп-фронтовик»
Роман Заставний. У родини ексмера обласного центру, згідно з
е-декларуванням, готівкових і зароблених коштів - понад 34 млн.
гривень. Із них нардеп майже
мільйон заробив, працюючи депутатом та отримуючи гонорари й інші виплати від бізнесу, де
є співвласником. У готівці Заставний тримає більше 33 мільйонів
гривень. Разом з родиною володіє чотирма земельними ділянками загальною площею 4748 кв.м,
має дві квартири і два будинки загальною площею 1658 кв. м. Заставний зареєстрував «AUDI Q7»
2013 року, але ціни не вказав. За
підрахунками, на ринку такі авто
коштують 1-1,5 млн. гривень. Також депутат має мотоцикл «Восход» 1987 року.

Заможним є і депутат Микола Люшняк (БПП). Разом із родиною має близько шести мільйонів гривень. Більша частина грошей отримана від пов’язаного з
нардепом чи родиною бізнесом.
Готівкою тримає понад 990 тисяч. Народний обранець разом з
родиною має сім земельних ділянок, загальною площею 7635 кв.
м і 1370,5 кв. м житлової площі.
Їздить Люшняк на «Volkswagen
Multivan» 2013 року. А престижним «VW Phaeton» 2015 року користується його дружина. Експерти підрахували: перше авто коштує близько мільйона гривень, а
друге - 1,7 млн.
Статки депутата від «Самопомочі» Тараса Пастуха складають 5,8 млн. гривень. Приблизно
3,1 млн. він і родина зберігають у
готівці в різних валютах. Підприємницька діяльність дружини депутата поповнила сімейний бюджет майже 1,5 млн. гривень. Тарас Пастух має вісім земельних ділянок загальною площею 5723 кв.
м. Житлова нерухомість складає
трохи більше 250 кв. м. Їздить на
«VW Passat» 2013 року, вартістю у
350 тисяч гривень станом на 2015
рік.
Нардеп від БПП Олег Барна
разом з родиною заробили трохи
більше 2,4 млн. гривень. Із цих коштів - 767,5 тис. - зарплата депутата, пенсії членів родини, стипендії. Барна і його родина тримають
у готівці 1,6 млн. гривень. Власного нерухомого майна Олег Барна немає. Родина живе у будинку
площею 77,4 кв.м, власницею яко-

го є теща нардепа. Будинок знаходиться у селі Білобожниця Чортківського району. Також теща володіє чотирма земельними ділянками, площею 1102, 146, 2282 і
973 кв. м відповідно. Земельні ділянки - у Білобожниці. Їздить нардеп на старенькому «Форд Сієра»
1987 року.
Михайло Головко («Свобода») та його родина мають понад
1,7 млн. гривень. Із них - 158 тисяч - зароблені кошти й отримані
доходи. Трохи більше, ніж 1,5 млн.
депутат і члени його родини тримають у готівці. В нардепа є квартира на 64 кв.м, два джипи «Honda
CR-V 2012». Перший - його, другий - дружини. Обидві автівки, як
свідчить декларація, коштували
близько 300 тис. гривень.
У Тараса Юрика разом з родиною є трохи більше 1,5 млн.
гривень. 288 тисяч із них - доходи різного виду, переважно депутатська зарплата. У готівці нардеп зберігає 1,2 млн. гривень. Разом із родиною володіє квартирами 73 і 52,6 кв. м. Має авто «Тойота Camry» 2014 року, вартість якого не вказав. За даними експертів,
ціна машини складає близько 600
тисяч.
У нардепа Ігоря Побера, згідно з декларацією, зарплата зросла із 79 тис. гривень до 158 тисяч. На відшкодування витрат,
пов’язаних із виконанням депутатських повноважень депутат
отримав 169871 грн. І майже 15
тисяч - на проживання в готельному номері у столиці. На банківських рахунках сім’я зберігає
$50 тисяч і 75 тис. гривень. Родина має дві квартири, площею 110
і 82 кв. м, дачний будинок - 299
кв. м, дві земельні ділянки і незавершений садовий будинок. Їздять Побери на «Лексусі RX 350»
2012 року. Власниця автівки дружина нардепа Дар’я. Дружина також займається підприємницькою діяльністю. У 2015 році
Дар’я Побер мала у спільній власності дві фірми. А в 2016-у стала
співвласницею ще трьох фірм. За
2016 рік заробила 28 тис. гривень у обласній федерації культуризму. Дохід від її підприємницької діяльності склав 860100
гривень.
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БУДЬ-ЯКА ПІЛЬГА - ЦЕ ПРАВО НА ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ОДНОГО ПЛАТНИКА
І ОДНОЧАСНО ПОЗБАВЛЕННЯ ТАКОГО ПРАВА ІНШОГО
Наша країна зобов’язалася перед Міжнародним валютним
фондом посилити вимоги до режиму спрощеного оподаткування,
йдеться в меморандумі України та МВФ. «Ми значно посилимо вимоги до режиму спрощеного оподаткування, який створює істотну прогалину в нашій системі оподаткування, з 1 січня 2018 року»,
- гласить документ, розміщений на сайті Мінфіну.

- Чи означає це на практиці, що «спрощенців»
будуть більше перевіряти і штрафувати? - на
це запитання «Нашого ДНЯ» відповідає в.о.
завідувача кафедри податків та фіскальної
політики факультету фінансів Тернопільського
національного економічного університету,
кандидат економічних наук,
доцент Анатолій Ігорович ЛУЦИК.

- На практиці це може означати перегляд правових норм щодо
права застосування спрощеної
системи оподаткування. Проблемою спрощеної системи оподаткування є те, що нею займаються
не лише фізичні особи, які справді відносяться до найдрібнішого бізнесу. З моменту прийняття у 1998 році Указу Президента «Про спрощену систему оподаткування» вона також стала
способом легальної несплати податків чи їх суттєвого зменшення шляхом подрібнення звичайних підприємств та суб’єктів бізнесу. Як наслідок, вже майже 20

років спрощена система оподаткування знижує надходження
бюджетних ресурсів. Щодо звичайних громадян-підприємців,
то і в багатьох зарубіжних країнах існує практика податкового
стимулювання дрібного підприємництва. Тому, ймовірно, навіть
при впровадженні законодавчих змін держава все-таки збереже норми податкового стимулювання бізнесу для звичайних
громадян.
- Чи може вплинути згадана вимога на зменшення відсотка «спрощенців». Адже наразі спрощена система оподат-

кування (єдиний податок) приваблює багатьох платників
простішими, ніж на загальній
системі, правилами податкового обліку й меншим ризиком
різних перевірок і санкцій.
- Ймовірно, що такий вплив
буде. Посилення вимог законодавства звужує можливість використання його норм. Але таке
скорочення має відбуватись за
рахунок позбавлення права оподатковуватись за спрощеною
системою оподаткування тих
суб’єктів, які за обсягами діяльності та реальною кількістю працюючих відносяться, швидше,

«Українська справа»
кличе тернополян
на Співоче поле

Другий мистецький фестиваль «Співоче поле. Тернопіль»
відбудеться 13-14 травня у парку Національного Відродження
І БУДЕ ПРИУРОЧЕНИЙ ДНЮ МАТЕРІ
У програмі дводенного свята: різноманітні конкурси, розваги для дорослих та дітей, спортивні змагання тощо.
У ці дні на Співочому полі та на прилеглій до нього території діятимуть містечка народних майстрів, благодійні та
еко-ярмарки, відбуватимуться майстеркласи, працюватимуть павільйони закладів громадського харчування, пройде
турнір «Шашки на лаві», змагання «Богатир Тернополя»…
Не менш насиченою та цікавою обіцяє бути культурно-мистецька програма, участь у якій візьмуть дитячі творчі колективи обласного центру, відомі
тернопільські та українські виконавці.
Спеціальний гість фестивалю – легенда
української естради Валерій Маренич.
Окрім того, у рамках «Співочого поля.
Тернопіль» пройде етап Всеукраїнського творчого марафону «Мистецтво єднає
Україну» та відбудеться щорічний Всеу-

країнський фестиваль «Цвіт вишиванки».
Як завше, приємні сюрпризи для гостей готують і відомі тернопільські ресторатори. Справжньою родзинкою кулінарного свята стане встановлення гастрономічного рекорду України з приготування
однієї зі старовинних українських страв.
Цьогорічний фестиваль, як і всі попередні масові мистецькі заходи під егідою
Ліги підприємців «Українська справа»,
будуть підпорядковані єдиній меті: популяризації українських звичаїв і традицій, культурному розвитку громади.
Українські гроші повинні потрапляти в українські руки і використовуватися на українські справи. Тому, за виручені під час дводенного фестивалю кошти,
організатори планують придбати і передати тернопільським волонтерам автомобіль, яким доправлятимуть допомогу
нашим воїнам на передову.

до середнього, а не дрібного бізнесу. У практиці розвинутих країн тягар економічного розвитку
(у тому числі і податковий) лежить на великому бізнесі. Тому
зміни вимог до спрощеної системи оподаткування повинні мати
на меті формування крупного
національного капіталу, одночасно зі збереженням стимулів
для підприємницької діяльності
звичайними громадянами.
- Чи вплине на розвиток бізнесу і, ймовірно, на цінову політику утримання від введення пільгового оподаткування,
зважаючи на нестабільну економічну ситуацію в державі?
- У податковому законодавстві України зараз присутня велика кількість податкових пільг
і спрощена система оподаткування є яскравим прикладом
цього. Будь-яка пільга - це право
на привілеї для одного платника і одночасно позбавлення такого права іншого. Досить часто в Україні правом податкових
пільг користуються ті платники,
які за соціально-економічним
статусом не заслуговують на
це. Ми повинні розуміти, що у
розвинутих країнах існує жорстка відповідальність за порушення податкового законодавства, у тому числі й щодо непра-

вомірного використання податкових пільг. Таким шляхом має
йти і наша країна. На сьогодні
не йдеться про введення додаткових пільг, а про збереження існуючих та їх певну оптимізацію,
згідно із згаданим Меморандумом. Українське податкове законодавство має достатньо пільг
для дрібного підприємництва, і
їх збільшення спотворюватиме
та погіршуватиме соціальне й
економічне становище в країні.
У цьому аспекті хотілося б підсумувати, що держава, як найбільший суб’єкт впливу на економіку, повинна ефективно використовувати зібрані податки, не витрачаючи їх лише на державне
управління і соціальні цілі.
Пріоритетом має бути скорочення витрат на державне
управління та запровадження
масштабних економічних проектів, які б створювали нові робочі місця, доходи і прибутки. При
цьому держава має гарантувати
фінансування соціальних стандартів, адже те важке економічне і соціальне становище, яке
склалось в нашій країні, все більше розділяє Україну на багатих
і бідних, віддаляючи таким чином за соціальними ознаками
від будь-якої розвинутої країни
Європи чи світу.

Фестивалю пива та м'яса поруч
з монументом Небесній Сотні не буде!

Ще за тиждень до Великодня у регіональних засобах масової інформації
з’явилися анонси культурно-мистецьких
та масово-розважальних заходів, які відбудуться у файному місті в травні. Зокрема, фестиваль пива та м’яса організатори
запланували провести на території недобудованої обласної бібліотеки, а отже - поруч з монументом Небесній Сотні. Розповідаючи про переваги місця для масової пиятики та обжировиська із замислуватою назвою «Фон Вакано Крафт Фест», директор
туристично-інформаційного центру Тернополя Тарас Ковальчук аргументував цю
ідею тим, що біля знаменитого тернопільського довгобуду «є виступи і можна проводити фестиваль навіть за поганих погодних умов, ховаючи в ніші торгові і посадочні місця». Але про те, що поруч – символ Революції Гідності, у розповсюдженій через
ЗМІ інформації ніхто навіть не згадав.
Саме цей факт, а також моральна убогість організаторів викликали шквал обурення у громадськості нашого краю. Проти
фестивалю на площі Героїв Євромайдану
виступили не тільки громадсько-політичні
діячі чи творча інтелігенція, а й пересічні
тернополяни – у соціальних мережах вони
жорстко розкритикували не лише наміри організаторів фестивалю крафтового

пива і м’яса, а й доволі розпливчасту позицію міської ради, яка так і не сказала свого
твердого «Ні!» спробі безідейних «заробітчан» поглумитися над пам’яттю наших Героїв.
Відтак, влада була змушена прислухатися до рішучого протесту громади міста і
для «Фон Вакано Крафт Фесту» тепер підшукують зовсім інше місце.
…Тернополяни вже були свідками, як
у приміщенні академічного драмтеатру
спритні торгаші продавали спідню білизну і шкарпетки, як одна за одною зникали
книгарні і на їх місці відкривалися секондхенди. Тоді у Тернополі говорили про занепад культури. Зараз, коли площа Героїв Євромайдану мало не стала місцем для споживацьких розваг, можна вести мову про
занепад духовності. Про аморальність тих,
у чиїх душах на залишилося нічого святого.
А чи було?
Юрко СНІГУР.
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Поки жінка святкувала Великдень – діти їли «Мівіну»

Тернополі рятувальники
визволили з квартири дітей,
яких матір зачинила голодними в
квартирі.
Як повідомили у відділі комунікації обласного
управління поліції, 17 квітня до правоохоронців
надійшла інформація про те, що в одній з багатоповерхівок на масиві «Дружба» у замкненій квартирі кричать діти.
На місці події з’ясувалося, що 4-річного хлопчика та 10-річну дівчинку вдома зачинила матір
ще 16 квітня.
«28-річна жінка святкувала Великдень, поки
її діти, не маючи жодної іншої їжі, окрім локшини
швидкого приготування, сиділи налякані у пустій
квартирі», – розповіли у поліції.

Коли через добу мати-зозуля не повернулася,
малюки почали голосно кричати і кликати на допомогу, бо телефонів у них не було. На плач дітей
звернули увагу сусіди, які й викликали поліцію.
Аби визволити маленьких бранців, довелося
викликати пожежників та за допомогою драбини
спускати малюків з 5 поверху.
Дітлахів помістили у «Центр психологічної реабілітації дітей», де з ними одразу почали працювати психологи. Інформацію про них також направили в службу у справах дітей Тернопільської
міськради. Їхню матір розшукали лише за декілька годин, вона була напідпитку.
Щодо жінки складено протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх
замінюють, обов’язків з виховання дітей.
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Дідусь накинувся
з кулаками на онуку

С

правжя сімейна
драма трапилась
на Тернопільщині.
Чоловік побив до
напівсмерті рідну
внучку та вкоротив собі
віку.
Батьки залишили трирічну дівчинку у дідуся і бабусі у
селі Залісся, що на Борщівщині. Кажуть, неодноразово рідні приглядали за малечею, то
ж навіть не підозрювали, що
може трапитися щось лихе.
Як розповідають в обласному управлінні поліції, конфлікт розгорівся ввечері.
"Після чаркування з сусідами 62-річний житель Залісся накинувся з кулаками на
дружину", - розповів заступник начальника Борщівського відділення поліції Володимир Гуска. - В цей час у помешканні була малолітня онука. Коли дівчинка почала плакати, нетверезий дід накинувся і на маля. Бив руками й ногами доти, поки дитя не втратило свідомості».
Очевидцем трагедії став
сільський голова Олександр
Мартинюк. Адже, коли дитя
втратило свідомість, бабуся
побігла до сусідів – ті покликали сільського голову.
«Це була дуже страшна
картина –дівчинка була силь-

но побита і лежала на землі, розповідає чоловік. – На голові була гематома. На тілі синці від ударів. Важко передати
словами весь жах побаченого».
Чоловік після скоєного
вчинив самогубство. Свідки
трагедії кажуть, вочевидь, він
подумав, що вбив онуку і тому
наклав на себе руки.
На даний час дівчинка перебуває в обласній клінічній
лікарні. Батьки постійно чергують біля дитини.
«Ми шоковані тим, що трапилося, - зізнається тато дівчинки пан Ігор. – Важко описати те, що ми разом з дружиною зараз переживаємо.
Сьогодні найголовніше, щоб
донька одужала і ми знову
чули її голосочок і сміх».
Стан дитини медики оцінюють, як важкий, адже в
неї закрита черепно-мозкова
травма, забій головного мозку та перелом кісток склепіння черепа. За словами лікарів,
на даний час стан дитини стабільний, загрози життю немає.
Кримінальне провадження розпочато за частиною
першою статті 121 та частиною першою статті 115 з поміткою «самогубство» Кримінального кодексу.
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Справжній арсенал знайшли у домівці жителя Тернополя

Б

лизько двохсот
набоїв, гвинтівку
ТОЗ-8, дві гранати
Ф-1 та одну гранту РГД5 - усе це правоохоронці
разом з працівниками
служби безпеки України та
прокуратури вилучили у
сорокап'ятирічного тернополянина.
Весь цей арсенал чоловік зберігав в квартирі, а саме - в рюкзаку, схованому у шафі.
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а Тернопіллі 9-річний школяр помітивши
вогонь у будинку, не розгубився. Він не
лише повідомив дорослих про небезпеку, а
й вивів із задимленого будинку брата і сесту.
Пожежа трапилася у селі Мушкатівка Борщівського району. Як повідомили у відділі роботи зі ЗМІ обласного управління ДСНС, на місце прибув черговий караул 8-ї державної
пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття вогонь охопив кімнату житлового будинку. Пожежа була локалізована, а приблизно за півгодини остаточно ліквідована.
Сміливість і героїзм при пожежі проявив 9-річний син
власниці будинку, розповіли у рятувальній службі. Хлопчик,
помітивши загорання, вивів із будинку братика та сестричку 2 і 3 років. Малюки спали у задимленому приміщенні. Після цього хлопчик повідомив про пожежу дорослих, які були
у літній кухні.

З

Зброю та набої правоохоронці вилучили під час обшуку квартири тернополянина. Він заявив,
що усе це знайшов. Згідно із попередніми даними, власник арсеналу мав намір продати небезпечні предмети жителям обласного центру.
Прокуратура області відкрила кримінальне
провадження за ч.1 ст.263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.
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ахищаючи батька,
син вдарив ножем
коханого матері.
З ножовим пораненням
грудної клітки до Борщівської
центральної районної лікарні потрапив 29-річний житель
села Устя. Травми потерпілий
отримав у ході сварки з колишнім чоловіком своєї пасії. Повідомлення до правоохоронців надійшло від медиків лікувального закладу.
Чоловіка доставили з села
Іване-Пусте. Саме там трапилася трагедія.
На місце одразу виїхала
слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції.
Поліцейські встановили, що
подружжя тривалий час разом
не проживає, оскільки чоловік
постійно перебував на заробіт-

ках за кордоном. Коли він повернувся, дружина повідомила, що вони вже два дні, як офіційно розлученні.
Однак чоловік залишився
вдома, оскільки йому не було
куди йти. Він з шістнадцятирічним сином пішов спати до
будинку, а колишня дружина
з молодшою дитиною - до літньої кухні. Вночі жінка зателефонувала до свого коханця
та розповіла, що її колишній
чоловік повернувся. Парубок
вирішив поставити всі крапки над «і». До села приїхав не
один, а ще з двома приятелями.
Жінка відчинила їм двері.
Чоловіки почали сваритися.
Подальша розмова переросла
у бійку. За попередньою версією, коханець спершу вдарив

сина, а потім взявся і за батька.
Син, не стерпівши, що лупцюють його тата, взяв до рук кухонний ніж та кілька разів вдарив ним кривдника.
Після отриманих тілесних
ушкоджень приятелі доправили коханця в медичний заклад. Медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу, наразі його життю нічого
не загрожує.
Щодо неповнолітнього відкрито кримінальне провадження відповідно до частини
першої статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.
Правоохоронці з’ясовують, чи
спричинення тілесних ушкоджень чоловікові було нанесено умисно чи в стані необхідної оборони. Триває слідство.
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Тернопільщина
вимагає відставки,
причетних
до грабіжницької
тарифної політики

Минулого тижня Тернопільська обласна рада прийняла звернення до керівництва держави з приводу грабіжницької і необгрунтованої тарифної політики в країні.
Фракція партії “Батьківщина” стала співініціатором позачергової сесії і згаданого звернення до Президента, Уряду, Генпрокуратури,
Національного антикорупційного бюро та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
“Українці, загнані у глухий кут захмарними цінами на комунальні послуги та енергоносії, значно зменшили споживання газу. Олігархи, зрозумівши, що люди відреагували на
подорожчання блакитного палива, не захоті-
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Наших краян
найбільше
цікавлять доходи
і сплачені податки
інших людей

ли втрачати надприбутків і вигадали ще один
щомісячний здирницький платіж (абонплату за підключення до систем газопостачання,
– авт.)”, – йдеться у зверненні, прийнятому обласною радою.
На переконання депутатів Тернопільської
облради, уряд та оліргахічні клани продовжують політику зубожіння українського народу.
“Це економічна війна проти українського
народу, спрямована на знищення української
нації”, – наголошується у документі.
Саме тому у своєму зверненні депутати вимагають від Президента – відправити у відставку весь склад НКРЕКП, а від Генпрокуратури – провести всебічне розслідування за фактом ухвалення незаконного рішення праців-

никами НКРЕКП.
Варто зазначити, що лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко привітала всі демократичні сили України із значною перемогою:
під тиском суспільства 10 квітня НКРЕКП скасувала своє рішення щодо встановлення абонентської плати за підключення до газових
мереж з 1 квітня цього року.
Юлія Тимошенко нагадала, що «Батьківщина» доклала всіх зусиль для скасування незаконного рішення НКРЕКП, вказуючи на корупційні дії голови комісії Дмитра Вовка та попередила про небезпеку ухвалення законопроекту про “ринок” електроенергії, яким передбачається встановлення абонплати за приєднання до електромереж.

Депутати ініціюють референдум для захисту української землі

Україна втрачає своє багатство – чорноземи, в цьому переконані депутати та фермери
на Тернопільщині. Саме про це
йшла мова під час наради, яка
відбулася 12 квітня в Тернопільській обласній раді.
«Як усі знають, є умова МВФ
для надання чергового траншу
– дозволити продаж земель сільськогосподарського призначення.
Тому ми прийняли рішення робити все можливе, щоб заборонити
продаж земель, а купівлю дозво-

лити лише державі. Україна – це
70% запасу чорноземів в Європі,
і ця цінність може відійти від наших людей», – пояснює депутат
обласної ради, керівник фракції
ВО “Батьківщина” Михайло Пінь.
Як відомо під час сесії обласної
ради, 10 квітня, депутати одноголосно підтримали ініціативу партії ВО “Батьківщина” та прийняли рішення про необхідність проведення референдуму з питань заборони продажу сільськогосподарської землі.
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А вже 19 квітня в столиці відбудуться збори ініціативної групи щодо проведення референдуму. З Тернопільщини вирушить 50
представників, серед яких депутати місцевих рад і фермери.
«Процедура
референдуму
буде та сама, що й під час виборів. На зборах 19 числа все затвердять остаточно, потім ми передамо справу до ЦВК, воно перевірить інформацію, зареєструє ініціативну групу, а тоді в нас є 40 днів,
щоб назбирати достатню кіль-

кість голосів – понад три мільйони. Від Тернопільської області необхідно 140 тисяч підписів», – зазначає перший заступник голови
обласної ради, представник партії ВО “Батьківщина” Василь Деревляний.
Асоціація фермерів Тернопільської області також активно підтримує це рішення і закликає мешканців області не ігнорувати голосування на референдумі, щоб зберегти землі у власності держави.

У першому кварталі цього року до територіальних
органів ДФС Тернопільської
області надійшло 13 інформаційних запитів. Переважно, запити адресували Тернопільській об’єднаній ДПІ
- шість, ГУ ДФС в області чотири, Кременецькій ОДПІ
- два, Чортківській - один.
Поштою надійшло сім
запитів, а шість - засобами
електронного зв’язку. Серед
запитувачів - сім громадян,
четверо юридичних осіб та
два об’єднання громадян без
статусу юрособи. У запитах
на інформацію жителі краю
насамперед цікавилися доходами та сплаченими сумами податків інших громадян,
кількістю створених Центрів обслуговування платників і наданих ними адміністративних послуг, чисельністю зареєстрованих платників податків.
За результатами розгляду фахівці органів ДФС області надали відповіді на
шість запитів. Щодо шістьох
інших - відмовили у наданні інформації. Ще один запит
надіслали належним розпорядникам інформації.
Відділ організації
роботи Головного
управління ДФС у Тернопільській області.

Як влада показує українцям язик

Чимало політиків не вельми дружать
з культурою поведінки. І українських, і
закордонних. То лупцюють один одного, то обзивають, то середній палець покажуть, то язик… Як, приміром, нардеп«фронтовик».
За повідомленням руху «Чесно», обранець від «Народного фронту» Андрій Река
показав язик журналістам, які вели відеозйомку засідання Верховної Ради. У соціальних мережах кепкують: може, у такий
спосіб Река намагався залицятися до симпатичної журналістки. А, можливо, це був
жартівливий жест зверхності депутата.
Узагалі, «слуги народу», образно кажучи, часто показують українцям язик. Приймають закони, які їм вигідні. Голосують,
коли вигідно. Хваляться реформами, яких
нема. Здобутками, яких українці не бачать.
А щоб народ менше висловлював своє невдоволення «щасливим» життям, кивають
пальцем: в Україні ж війна. Як от спікер Андрій Парубій, коли мова заходить про дострокові парламентські вибори. Голова ВР
мав би знати: офіційно в Україні - АТО. А ще
Парубій розповідає про ефективність роботи парламенту, стабільність та інше. От
тільки часто неможливо дорахуватися депутатів у сесійній залі, щоб нормально працювати. Якщо послухати спікера, парламентарі мало не ангели, тільки народ чомусь замість їхніх німбів і крил бачить щось інше…
А коли послухати прем’єра Володимира
Гройсмана, то його уряд і він сам зробили
стільки добра для українців… Але знову ж
таки, ніхто цього не помічає і не оцінює. Бо
люди бачать лише шалені суми в платіжках
за компослуги і на цінниках у магазинах. До
речі, за оцінкою експертів Всесвітнього еко-

номічного форуму, у плані цін Україна посідає 45 місце із 136 країн світу.
А ось ще один «язик» від влади. Із сайту Нацагентства із запобігання корупції зникли понад 200 декларацій прокурорів. В агентстві назвали причину, мовляв,
е-декларації деяких посадовців генеральної та військової прокуратур вилучили з
відкритого реєстру, бо це порушує заходи
безпеки. І заявили: ці дії тимчасові і зараз
усі приховані декларації зберігаються на
ресурсах Реєстру.
А навіщо українцям бачити, які «бідно» живуть прокурори, їхні дружини, діти
і тещі?
На корупцію в Україні, до речі, полює
аж шість спеціалізованих структур на чолі
з НАБУ. Наша країна за цим показником, за
міжнародним дослідженням провідної аудиторської компанії «Ernst & Young», у світових
лідерах. І перше місце з кінця за рівнем корупції - також, звичайно, «досягнення».
Не зумівши поки що обрубати голови
корупційній гідрі, керівники Антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Ситник та Назар
Холодницький категорично наполягають
на нагальній необхідності створення сьомої структури - Спеціалізованого антикорупційного суду.
Директор
Інституту
соціальнополітичного проектування «Діалог» Андрій
Миселюк зазначає: коштують ці структури
шалені гроші. Наприклад, цьогоріч лише на
діяльність одного НАБУ з бюджету виділено 773,6 млн. грн., це - на 58 відсотків більше, ніж торік. Якщо поділити виділені в бюджеті-2016 майже 500 мільйонів гривень
на 44 переданих відомством справ до су-

дів, то виходить, що одна справа коштувала українцям більше 10 мільйонів. Дорога
ціна, як сказав би класик. А толку? За минулий рік НАБУ повернув до держбюджету
лише одну п’яту частину коштів.
У скільки ж обійдеться платникам податків власний суд НАБУ? Явно недешево.
Експерти Всесвітнього економічного форуму вказали на ще один неприємний факт:
Україна увійшла до десятки країн з найнижчим рівнем безпеки. Зрештою, українці знають це і без дослідження міжнародних інституцій. Бо, фактично, щодня у новинах можна
почути: вбили, поранили, застрелили, зарізали, катували, згвалтували, обікрали, вилучили зброю і тому подібне.
Здавалося б, невтішні рейтинги і потік кримінальних повідомлень мали б
спам’ятати нардепів, коли йшлося, наприклад, про «закон Савченко». Але депутати відмовилися вносити зміни до згаданого документа – відхилили законопроект,
який передбачає зміну порядку включення
терміну попереднього ув’язнення у загальний строк позбавлення волі. І не підтримали пропозицію спікера повернутися до голосування пізніше. Ба, більше, «слуги народу» відмовилися направити законопроект

на друге читання в профільний комітет.
Якщо комусь здається, що рейтинги - це
просто цифри, то це зовсім не так. На них у
світі звертають увагу уряди, політики, фінансові установи, інвестори, туристичні
агенції тощо.
Стосовно туризму. Чи багато іноземців
наважаться подорожувати в країну, де йде
війна і яка у топ-10 з найнижчим рівнем
безпеки? Популярний у західних та вітчизняних туристів Львів, хоча й далеко від лінії
фронту, зате в 11-місячній сміттєвій блокаді. Псує картину й жахіття українських доріг. Отже, відповідно до загального індексу туристичної конкурентоздатності, Україна посідає 88 місце. За показниками розвитку туристичного сервісу - 71. А з націленістю на туризм ще гірше: наша країна аж на
90 сходинці.
…«Я вам покажу, що таке управління
державою!», - гучно заявив торік у квітні
Володимир Гройсман, розпочинаючи свою діяльність на чолі українського
уряду. І показав…
Ольга ЧОРНА.
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середмісті Тернополя з
ініціативи громадських
активістів розпочали
дослідження підземель. Фахівці
вже підтвердили існування семи
катакомб 16 століття, більшість
з яких - багаторівневі. Склепіння
під Тернопільським замком навіть
відкрили для відвідувачів. Перші
краєзнавчі екскурсії зібрали
рекордну кількість містян. Під
землю спустилися більше тисячі
охочих.
А почалося все з ініціативи самих тернополян, які люблять рідне місто і прагнуть відроджувати його історію. Голова
та засновник ГО «City Project» Андрій Кір
близько року тому зареєстрував на сайті міської ради петицію «Провести дослідження тернопільських підземель та розробити відповідні туристичні маршрути».
- Петиція достроково набрала необхідну кількість голосів, але, на жаль, була відхилена міською радою через відсутність
закладених у бюджеті коштів, - розповідає
хлопець. - З’явилося багато однодумців і
вони підштовхнули мене до активних дій.

Наш ДЕНЬ
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Катакомбна церква під прокуратурою, підземні шпиталі і
багаторівневі склепіння замку

Для досліджень підземель Андрій вирішив створити ініціативну групу, активно працював, і сьогодні вже є перші результати його роботи. Наявність підземних ходів у центральній частині Тернополя підтвердили фахівці з Києва. Вони обстежили
центральні вулиці міста, а також підземелля Катедри і Тернопільського замку за допомогою спеціального пристрою – георадара. Завдяки найсучаснішим технологіям
підтвердили припущення про підземні тунелі в районі Катедри, Листопадової, замку, вулиці Старий ринок і виявили пустоти біля будівлі прокуратури та ще один рівень під замком.
- Від Катедри є хід, спрямований до вулиці Листопадової, інший веде у бік замку, ще один прохід, направлений до корпусу медуніверситету через майдан Волі,
і біля колишнього магазину «Молоко» також був виявлений хід, - розповідає Андрій
Кір. - У підземеллях Катедри провели сканування і виявили пустоти, які йдуть паралельно стіні у підземеллі храму. Можливо, там є хід, спрямований під фундамент,
і виходить він назовні до Листопадової.
Спустилися спеціалісти також у підземел-

ля замку, і під ним виявили ще одне склепіння. Також справа від Катедри є люк, хід
якого спрямований до прокуратури. Там є
підземний перехід, який має ще одне відгалуження, про яке ми раніше не здогадувалися. На цьому місці колись діяла підземна церква монастиря Згромадження сестер Святого Йосипа. Під час обстежень знайшли мінімум два тунелі під Старим Ринком, та безліч аномалій під товщею грунту, які можуть бути, як залишками старих
споруд, так і раніше ліквідованими просіданнями грунту. Один з проходів потенційно веде до Надставної церкви.
Вже цієї весни планують розпочати дослідження підземель – і громадські активісти, і міська влада зацікавлені у цьому.
Переконані, це може стати однією із родзинок Тернополя. Перші екскурсії організували для самих містян. Вони не лише були
велелюдними, а й отримали багато схвальних відгуків. Усім було цікаво дізнатися
щось нове про місто, в якому живемо.
Наразі відкритими для відвідувачів є
лише частково підземелля Тернопільського замку – там обладнали краєзнавчий куточок, повісили плакати про історію Терно-

поля. Однак, це не максимальна глибина. За
словами фахівців, ймовірно, під замком існують потаємні камери, збудовані в XVI столітті для зв’язку з іншими районами міста.
Також вперше показали всім охочим
таємниці тернопільської Катедри – у вівторок, 18 квітня, відбулася екскурсія у
підвал і на купол головного собору міста.
Вже незабаром у міській раді обіцяють взятися за оновлення храму. Зокрема, повернути той вигляд, який він мав за часів Австрії. А саме, первісний вигляд купола та
веж, як у період, коли ще Домініканський
собор був виконаний у стилі бароко. А ще
облаштувати оглядовий майданчик.
Тож історія дослідження і відкриття
тернопілських підземель, та й загалом відродження історичного обличчя Тернополя, лише розпочинається. Наше місто приховує у собі багато таємниць, відкриття
яких, сподіваємось, змусить нас ще більше його полюбити і зацікавить не лише українських, а й закордонних
туристів.

Юлія ТОМЧИШИН.
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На Тернопіллі гостювали понад півтори сотні школярів з Донеччини

Т

радиційно діти зі
Сходу приїхали на
Великдень у нашу
область. Приймали їх
у своїх родинах жителі
краю. Хлопчики та
дівчатка мали нагоду
ознайомитися з
традиціями Галичини –
святили паску та водили
гаївки, відвідали визначні
місця Тернопільщини.
- Групи дітей з Донеччини,
зокрема з Мангушського району,
святкують Великдень у родинному колі сімей Тернопільщини вже протягом трьох останніх
років, - розповів начальник відділу сім'ї та молоді Тернопільської ОДА Ігор Чорний. - Впродовж чотирьох днів діти про-

живали у шести районах області — Кременецькому, Шумському, Зборівському, Збаразькому,
Бережанському, Тернопільському, а також у Тернополі.
У понеділок, 17 квітня, для
гостей організували розважальну програму – діти грали у боулінг, каталися на ковзанах й переглянули фільм.
- Саме у такому форматі живого спілкування між ровесниками з Тернопільщини та Донеччини ми бачимо момент єднання України, - зазначив заступник голови ОДА Юрій Юрик.
- Дітям приємно перебувати
на Західній Україні, відчувати дух Великодніх свят і, сподіваюся, ці радісні моменти вони
обов’язково перенесуть на До-

неччину. Діти бачать, що Україна — єдина, і лише в єдності ми
подолаємо всі наші негаразди.
Журналістка з Шумська
Алла Омельчук приймала у своїй родині семикласника Льоню з
Донеччини.
- Дуже світлий і сонячний
хлопчик, - поділилася враженнями жінка. - Три дні спостерігаю, як спілкуються мої діти і
Льоня. Ніяких перепон, бар'єрів
і навіть згадки, що вони живуть
у різних регіонах держави. Подумала: ось би нам, дорослим,
так - і в Україні настав би мир і
спокій. Бо вкотре переконуюся,
що люди всюди однакові, а всі
оці чвари - то політика.
Алла разом із сім’єю показали гостю зі Сходу перлину Шум-

щини – мальовничу Кутянку,
розповіли про героїчне минуле,
повстанську звитягу, про штаб
УПА і Данилову гору.
- На жаль, брак часу і погодні умови не дозволили йому все
це показати, - додає Алла. - Але
вдома на уроці історії Льоня обіцяв переповісти своїм ровесникам почуте.
На Бережанщині діти з Донеччини побували у краєзнавчому музеї, навчалися малю-

вати писанки. Далі для них організували екскурсію Бережанами і поїздку у Монастирок.
Діти разом з родинами, в яких
вони мешкали, освятили великодні кошики. У неділю для
них організували святковий
концерт.
Вже влітку діти зі Східної
України знову приїдуть на Тернопільщину. Цього разу вже для
відпочинку й оздоровлення у
таборах області.

Íîâèíè
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Радянські закони
викинуть на смітник

Кабмін схвалив законопроект про
припинення дії всіх законів, актів міністерств і відомств, які були ухвалені до незалежності України. За словами
міністра юстиції Павла Петренка, розроблено проект закону про визнання такими, що втратять чинність, актів органів
державної влади і управління УРСР і Радянського союзу, повідомляє УНН. «Цей
закон направимо до парламенту і будемо просити, щоб він був проголосований
вже у травні. Закон визначає чіткі норми, які припиняють дію великого масиву нормативних актів СРСР і УРСР. Йдеться про сотні такого роду актів», - сказав
Петренко.

А хто ж ці дороги ремонтував?

Фахівці «Укравтодору» та ДП «Дорцентр» перевірили стан доріг, відремонтованих у 2016 році, й виявили дефекти на 83 відсотках об’єктів. За повідомленням прес-служби відомства, перевірка охопила 132 об’єкти у 21 області України. І лише 23 із них не мають явних дефектів. Найбільш поширені дефекти після ремонту - руйнування та деформація на новому покритті, просідання і
незакінчені роботи. Як заявив очільник
«Укравтодору» Славомир Новак, відповідальність за це несе підрядник. У свою
чергу прем’єр Володимир Гройсман повідомив, що 95 відсотків українських доріг
- у катастрофічному стані.

Україна - у десятці найбільш
небезпечних країн світу

Фахівці Всесвітнього економічного форуму опублікували рейтинг найбільш безпечних країн. Список складається із 136 держав. Його очолила Фінляндія, яка торік також посіла перше місце в аналогічному рейтингу. Друге місце
експерти віддали Об’єднаним Арабським
Еміратам. Трійку найбільш безпечних
країн замкнула Ісландія. А найбільш небезпечними країнами в світі були визнані Колумбія - 136 місце, Ємен - 135 і
Сальвадор - 134. До топ-10 таких країн
також увійшла Україна. Перелік складали на основі різних факторів, включаючи збройні конфлікти на території держави, рівень злочинності і терористичну загрозу.

Торік незаконно вирубали
лісів на 200,4 млн.грн.

Збиток від незаконної вирубки лісів в Україні (крім тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, а також частини зони проведення АТО) у 2016 році склав 200,4 млн.
грн. Про це повідомляє «РБК-Україна» з
посиланням на Держстат. Торік було зафіксовано 7506 випадків незаконних рубок дерев і чагарників, у результаті яких
знищено і пошкоджено 43,8 тис. кубометрів деревини. Крім того, у пожежах згоріло і було пошкоджено 32,6 тис. кубометрів лісу на пні та 0,3 тис. кубів заготовленої лісової продукції.

Чому компослуги для
сепаратистів майже «на шару»?

За три роки окупації окремі райони Донеччини і Луганщини заплатили Україні менше 10 відсотків від суми
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за спожиту воду. Таку цифру в ефірі на
телеканалі ZIK назвав військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Україна продовжує забезпечувати компослугами сепаратистів. У законодавстві немає жодного рядка, який би регулював це питання.
Тому ледь не задарма відбувається водо-,
електро- і теплопостачання в ОРДЛО. «90
відсотків усієї видобутої води в Україні транспортується на окуповані території, до того ж, фактично, безкоштовно.
За три роки окупації нам ОРДЛО оплатило лише 20 мільйонів гривень, це менше
10 відсотків від того, що там спожили.
Для порівняння, лише Луганськ заборгував приблизно 280 мільйонів за воду.
І це тоді, коли для тих, хто живе на підконтрольній Україні території, оплата за
компослуги зросла», - зазначив експерт.
Він радить припинити постачати тимчасово окуповані райони енергетикою і водою. У такий спосіб Україна заощадить
і припинить спонсорувати сепаратизм.
«Вони ж не платять нам за спожиті воду,
газ і світло. Ці кошти обертаються у так
званих «ДНР» і «ЛНР». Тому, я вважаю, ми
мусимо припинити спонсорувати окупантів», - каже Снєгирьов.

Оренда житла знову подорожчає

Уже цього літа в Україні зросте вартість оренди житла на 20-30 відсотків.
Такі прогнози ріелторів та експертів ринку. Оренда нерухомості дорожчає приблизно на рівень інфляції. При
цьому є «високий сезон» - після новорічних свят і до кінця травня - у цей період ринок «оживає» і квартири дорожчають, і «пік» - у кінці літа. Тоді у міста
приїжджають студенти, сезонні робітники, тож попит зростає і цінники разом з
ними, пише «Сьогодні». Нині найдешевші однокімнатні квартири здають у прифронтових Донецькій та Луганській областях - за тисячу гривень на місяць. У
Сумах і Тернополі - 1,5-2 тисячі гривень.
Найдорожча оренда у Львові - понад чотири тисячі гривень, Одесі - 5,2 тисячі і в
Києві - майже шість тисяч. Додатково доведеться платити і за компослуги. Офіційна статистика свідчить: понад 400 тисяч сімей орендують житло. А у великих
містах у винайманій квартирі мешкає кожен п’ятий.

В яких регіонах українці
відчувають себе щасливими?

Більшість громадян України - 59
відсотків вважають, що вони «дуже
щасливі» або «скоріше щасливі». Про
це свідчать дані опитування Центру Разумкова, пише «Дзеркало тижня». На Заході країни вважають себе щасливими
75 відсотків, у Центрі - 59, на Півдні - 51,
Сході - 53, а на Донбасі - тільки 35 відсотків. Донбас - єдиний регіон, де більшість жителів зазначили, що вони «не
дуже щасливі» або «зовсім нещасні». Серед етнічних українців 61 відсоток вважають себе щасливими, а серед етнічних
росіян 55 відсотків вважають себе нещасними. Україномовні респонденти, порівняно з російськомовними і двомовними, частіше вважають себе щасливими.

За справи візьмуться
приватні детективи

Рада схвалила законопроект, що
дозволяє діяльність в Україні приватних детективів. Факти, зібрані приватними детективами, можна буде використати в розслідуваннях кримінальних правопорушень, якщо клієнт є учасником кримінального процесу. Приватним детективом може бути громадянин
України від 21 року, який володіє державною мовою, має юридичну освіту або
стаж роботи в оперативних підрозділах
чи органах досудового розслідування
не менше трьох років, пройшов навчання з приватної детективної діяльності й
отримав свідоцтво про право на роботу
приватним детективом.
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«Безвіз» Грузії з ЄС:
за тиждень у в’їзді відмовили
трьом людям із семи тисяч

За перший тиждень безвізового режиму Грузії з Євросоюзом у в’їзді відмовили трьом людям із семи тисяч громадян країни. Як передає «AllNews», у першого не було біометричного паспорта, другий не мав зарезервованого місця в готелі,
а третій - не зміг підтвердити мету візиту.

Туреччина відгородилася
від Сирії гігантською стіною

У Туреччині завершили будівництво
стіни на південно-східному кордоні з сусідньою Сирією. Про це написали на сторінці турецького міноборони у Twitter. Загорожа має висоту три метри, а протяжність - 556 кілометрів. Конструкція стіни,
яка складена з мобільних секцій, дозволяє швидко демонтувати її та перенести
за необхідності в інше місце. Стіна укріплена колючим дротом, уздовж облаштували
спостережні вежі, де цілодобово чергують
прикордонники. Таких заходів країна вживає задля попередження незаконного проникнення екстремістів і терористів до Туреччини та Європи.

Римський фонтан «заробляє»
фантастичні гроші

9

мує ВВС. Автори дослідження наголошують: кількість курців збільшується. І смертність також може зростати, оскільки тютюнові компанії агресивно рушили на нові
ринки, особливо в країнах, що розвиваються. Близько мільярда людей у 2015 році
щодня палили - один чоловік з чотирьох і
одна жінка - з двадцяти. Кількість смертей,
пов’язаних з курінням, зросла на 4,7 відсотка і сягнула 6,4 млн. у 2015 році. В Україні ж стрімко зменшується кількість курців. Для порівняння: у 2008 році щодня за
цигарку бралися понад 10 мільйонів українців, а нині їхня кількість зменшилася до
семи мільйонів, тобто кожен п’ятий дорослий українець.

Російська мова
втрачає популярність

За 20 років російська мова втратила більше позицій у країнах пострадянського простору, ніж будь-яка інша.
Найбільше російська втратила популярність у Казахстані. У 2016 році 20 відсотків казахів спілкувалося вдома російською. 15 років тому таких було 33 відсотки, повідомляє «Financial Times». Зменшення числа російськомовних спостерігають в Україні і країнах Балтії. Так,
у 1994 році російськомовних українців
було 33 відсотки, а в 2016-у - 24. Експерти пояснюють це політичними причинами. Лише у Білорусі зростає відсоток
російськомовних. Із 1994 року їх кількість збільшилась на 20 відсотків. Згідно із соцдослідженнями, лише 14 відсотків громадян України вважають російську рідною мовою. Українську мову вважають рідною більше 75 відсотків.

Тримісячну дитину
підозрювали в тероризмі

1,4 млн. євро за рік зібрав римський
фонтан Треві. Кидати монети - одна з головних туристичних традицій. Згідно з
повір’ям, людина, яка кинула у фонтан монетку правою рукою, стоячи до нього спиною, приїде в Рим ще раз, повідомляють
«РІА-Новини». Залишені туристами гроші
передадуть міжнародній католицькій благодійній організації «Caritas», а також на фінансування проекту безкоштовного супермаркету для бідних сімей, їдалень, притулку для жебраків тощо. Цікаво, що «дохід»
фонтану Треві перевищує прибуток деяких музеїв. Наприклад, Національний римський музей за рік заробив 1,1 млн. євро.
У води одного із символів Риму потрапляють не тільки гроші. У фонтані знаходили медальйони із зображеннями Діви Марії і папи Римського, ключі, вставні щелепи, замки, браслети і багато сонцезахисних
окулярів.

Меркель передала спецслужбам
Британії досьє на Путіна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель
таємно зустрічалася з представниками
британських спецслужб. Про це інформує
німецьке видання «Focus» з посиланням
на обізнані джерела. Обговорювали терористичну загрозу в Німеччині та Європі загалом. Видання пише, що остання зустріч
Меркель з керівниками британських спецслужб відбулася у жовтні 2015 року в маєтку екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. У ході зустрічі Меркель передала британцям досьє Федеральної розвідувальної служби Німеччини на президента Росії Путіна та документи з аналізом
ситуації в Криму.

Чи вартують цигарки життя?

Куріння спричиняє кожну десяту
смерть у світі, причому половина цих
смертей припадає лише на чотири країни - Росію, США, Китай, Індію. Такі дані
про паління вчені проаналізували у 195
країнах протягом 1990-2015 років, інфор-

Посольство США в Лондоні викликало на співбесіду тримісячного малюка, громадянина Британії, через помилку у візовій анкеті. Маленький Харві Кеньон-Кейрінс разом з членами сім’ї
повинен був відправитися на відпочинок в Орландо, штат Флорида, пише «The
Guardian». Але його дідусь, 62-річний Пол
Кеньон, заповнюючи анкету на внука, помилково ствердно відповів на питання:
«Ви плануєте займатися, або коли-небудь
займалися терористичною діяльністю,
шпигунством, диверсіями, або геноцидом?». Таким чином дитині відмовили у
в’їзді в США. «Я не міг повірити, що вони
не побачили помилки. Адже тримісячна
дитина не може завдати ніякої шкоди нікому», - сказав він. Через відмову батьки дитини були змушені здати квитки в
США, а потім купувати нові. Помилка в
анкеті обійшлася приблизно в три тисячі фунтів стерлінгів.

Ердоган - майже султан

Понад 51 відсоток турків проголосували за розширення повноважень
президента і перехід країни з парламентської до президентської системи
управління. Проти того, аби лідер країни мав більше прав, висловилися 48,8
відсотків громадян, передає держагентство «Anadolu». Найбільше зміни до конституції підтримали в центрі і півночі
країни. Проти виступили більшість жителів Анкари, Стамбула, а також західних,
східних і південних регіонів. Підтримані
зміни дають право президенту самостійно призначати міністрів і вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан, розпускати парламент і керувати країною до 2029 року. Тепер Ердоган буде одночасно президентом і главою
уряду. Найперше, що хоче зробити після
референдуму Ердоган - повернути смертну кару. Цікаво, що за «драконівські» зміни голосувало багато
турків, які живуть в Європі.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Intermezzo
1

Сімейне

гніздечко
У малечі – секрети
маленькі,
Але дуже цікавлять
вони
Не сусідів, а татка
і неньку,
В кого донечки є
і сини…
На фото: Настуся Бітківська
і Михайлик Коваль.
Село Білозірка
Лановецький район.

Д

умки рвали його
сни на клапті. Він
уже забув, коли
нормально спав. Не
любив ночей. Не любив
холодів. Не любив дощів.
Чекав ранків і погожих
днів. Неквапом пив чай.
Слухав новини. Збирався
і йшов у скверик, що
неподалік. Сідав на лавку.
Ніхто не звертав уваги
на пенсіонера, який
вже довгенько «чергує»
тут. Вранці всі кудись
поспішають.
Стрілки годинника добігають до дев’ятої. До будинку через дорогу під’їхала срібляста
автівка. З машини вийшов статний чоловік. Розміреною ходою
рушив до дверей офісу.
- Доброго ранку, сину, - прошепотів сивий дивак.
Ще трохи посидів. Вдивлявся у великі офісні вікна. Потім, за
звичкою, йшов до газетного кіоску, де торгувала пані Зося, також пенсіонерка. Говорили про
ціни, політику... Уже й час додому. Попереду день, вечір і довга
ніч…
…Про Євгена Львовича тепер
ніхто й не згадує, а колись він
був гарним і заможним. У молодості трохи свистав вітер в голові, тому й поспіхом одружився на
сільській дівчині Василині. Познайомилися, коли був на практиці. Називав її Веселинкою - за
веселу вдачу.
Коли сказав батькам, що
хоче одружитися, ті навідріз відмовилися бачити сільську невістку в своїй родині і квартирі.
Розписалися в сільраді. Єв-

матері
Тільки

2

Пісня ніжна, пісня мила
Чується мені.
Хтось виспівує співанки
В тишині сумні.
Я іду і в них вcлухаюсь,
Ловлю милий спів,
І в душі моїй він вторить
Піснею без слів…

не повернеш…

“

3

Розцвіли нарциси, голівки схиливши,
Заяснів їх ніжний, світанковий цвіт,
А до них берізка, віти прихиливши,
В солов’їній трелі шле згори привіт.
Викупали трави в світлих росах коси,
Розчесав їх вітер, виніжив в імлі,
Жайворонок в небі спів свій стоголосий
Розсипає дзвінко й ніжно по землі.
Тільки чайка в травах щось шукає, тужить,
Плач тривожить душу тугою журби,
Щось згубила, певно, не знайти ніколи,
Загубились в травах навіть і сліди…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.

Після одруження з Русланою
Євген навідувався до сина дуже
рідко. А згодом викреслив Василину з Тарасом зі свого життя…
…- Євгене Львовичу, тут
якийсь хлопець проситься до
вас. Батьком називає, - повідомила збентежена секретарка.
- Хай зайде, - махнув рукою. Може, якийсь юний нахаба байку придумав, аби щось випросити.
ген жив у місті, закінчував ін- довести до…
Він не впізнав у цьому підститут. Василина залишилася
Після тієї розмови на Євгена
літкові
свого сина. А той тихо
в селі. Щосуботи приїжджав до напали тяжкі роздуми. Не міг уямовив:
дружини. В неділю - назад. Село вити себе в глухомані. І про ав- Я - Тарас. Допоможіть мамі.
пліткувало, з якого це дива чо- тівку, яку обіцяли батьки подаВона
хвора. Крім вас у нас… нема
ловік не забирає Василину до рувати після закінчення навчаннікого.
себе. Діставали Василинину ма- ня, треба буде забути. Може,
- Нині допоможу, а завтра всі
тір: чому та коли?.. Жінка від- спробувати пояснити Василині,
будуть
мої кості обсмоктувати. І,
мовчувалася.
що розлучитися треба для того,
знаєш,
є такі хвороби, що не ви- Бідна Катерина, - перешіп- аби не заслали на край світу? А
ліковуються.
Як у твоєї матері.
тувалися в селі. - Рано овдові- потім буде видно, як все склаХлопець
опустився
на коліна
ла. Малу сама на ноги ставила. деться…
і
заплакав,
як
мала
дитина.
А тепер і у Василини щось не лаРозмова була важкою. Васи- У мене нікого, крім неї… нідиться.
лина розуміла: у неї вже майже
кого. Допоможіть…
- Свати сюди навіть
- Встань з колін і йди
носа не показують. Гордуяти п’яти
ес
тд
іс
ш
й
е
звідси,
- сказав різко.
Щ
...
ють сільською родиною.
к,
та
я
ьс
Він
назавжди
запам’ятав
єт
ва
чу
- Та яка їм Катерина немає, а по
той
погляд,
яким
окинув
родина?
ю за плечима
тн
со
че
на
його
син.
Там
були
розпач,
Коли Василина заваму,
біль і безмежна зневага…
гітніла, Євген повідомив
волочить. Можливо то
Його не цікавила доля
батькам новину.
в хаті ні людських
о
щ
Василини.
Бо в самого все
- Не думай її сюди з
свят ...
ні
у,
іх
см
ні
так
закрутилося…
З Руслав,
сі
ло
го
животом привести, - каною
розлучився,
коли
витегорично мовила матір.
падково
дізнався,
що
зробила
- А ще краще – розлучися! Ска- немає чоловіка, а у ще ненароаборт. Після цього жив «на віру»
жемо, що дитина не твоя.
дженої дитини - батька.
- Але ж це - неправда!
…Євген отримав і гарну ро- з секретаркою. Коли та захотіла
- Вибирай: або селючка, боту, і нове авто. А Василина на- оженити його на собі, розрахуабо робота і кар’єра, - втрутив- родила сина. Деякий час потай вав з роботи і з коханок.
…Василини не стало невдося у розмову батько. - Якщо не їздив до колишньої дружини.
взі
після Тарасового візиту до
спам’ятаєшся, поїдеш працюва- Батьки ж зводили для нього заЄвгена,
а Катерина злягла. Хлопти зі своїм дипломом в глухо- міський будинок. І очікували доця
віддали
до інтернату.
мань. Тоді, може, життя навчить. стойної невістки.
Йому
довелося
завойовува- Євгене, в мене і так серце
Руслана не вельми влаштоти
авторитет
серед
нових
однорозболілося через твою женяч- вувала Євгенову матір. Вередкласників.
Бувало
й
кулаками.
ку, - витерла уявну сльозу матір. лива і пещена. Але від її батька в
Здобув і прихильність вчителів,
- А тепер ти взагалі хочеш мене місті стільки залежить…

“

Сокровенне

Коли рожевий небокрай
Розсіє темні барви ночі
І голуб ніжно затуркоче,
І з дрімоти розбудить гай,
Тоді все миттю стрепенеться,
І соловейко, друг лісів,
Між віток раптом озоветься,
Й поллється милий серцю спів…

бо добре вчився. Тарас дуже хотів отримати освіту, мати гарну
роботу і гроші. Щоб ніколи нічого ні в кого не просити. От тільки матері не повернеш…
…Євген побачив сина у новинах місцевого телебачення. Тарас виступав на бізнес-форумі.
- Ого, - мовив сам до себе, директор товариства, яке займається виготовленням… Далеко пішов…
У самого також все пішло…
Довелося продати заміський будинок, аби розрахуватися з боргами. Почав власну справу - зазнала краху. Потім відкрив другу - «кинув» партнер. Чималих
грошей коштували дві батькові операції. Але це не врятувало.
Потім занедужала матір. Лікарні, дорогі медикаменти… Також
не врятувало. Допрацював до
пенсії в скромній установі.
З минулого життя залишилася батьківська квартира майже в центрі міста. У теперішньому житті - порожнеча. Завів було
кота, але той утік…
Ще й шістдесяти п’яти немає, а почувається так, наче сотню за плечима волочить. Можливо тому, що в хаті ні людських
голосів, ні сміху, ні свят. А, може,
від того, що не спить ночами і
боїться померти на самоті. Якби
він тоді не вигнав Тараса з кабінету і допоміг Василині, у нього
був би син…
…Стрілки годинника добігали до дев’ятої. Під’їхала срібляста автівка. З машини вийшов
статний чоловік.
- Доброго ранку, си…
Різко закололо біля серця.
«Тут би й померти», - майнуло в
Євгеновій голові.
Відпустило…
Ольга ЧОРНА.

Х

ристі аж дихання
перехопило, коли
збагнула, що
проминула свою зупинку. І
все через її язик, який так
любить побалакати. Ось і
тепер заговорилася у поїзді
з якоюсь незнайомкою і
доїхала аж до наступної
станції.
Жінка розгублено стояла на
пероні. Важка сумка обтягувала
їй руки. Щоразу, коли їде до доньки, везе повно усілякого добра.
Надворі уже темніло, а черговий
по станції сказав, що потяга назад не буде аж до ранку. Останній
автобус теж пішов годину тому.
Сльози заливали Христину
від безпорадності. Вирішила вийти на дорогу – може хтось проїжджий її підбере. Сильний вітер зривав хустку з голови, залітав за комір. Одна автівки проїхала мимо, друга… Христя полегшено зітхнула, коли, врешті, інша
стишила швидкість і зупинилася.
Вона спитала, чи підвезуть її, та
водій, обвівши поглядом її сумку, сердито мовив: «Ви що, жартуєте? Та щоб я оте брудне дрантя
в дорогу машину брав? Та й чоботи ваші у болоті. Скільки за це заплатите?».
Христю наче окропом облило: «Надворі ніч, мабуть, у болото ступила. Грошей у мене нема.
Поїздом безкоштовно їхала. Не
зоставляй одну, синку. Бог віддячить тобі».
Хлопець єхидно усміхнувся. У вічі Христі впав шрам у нього над бровою. «Богом лякає стара!» - грюкнув перед нею дверима і увімкнув швидкість.
Христина стояла, як очманіла: «Куди ж ти, сину? Зупинися!»
- ледве вимовила.
Тим часом її донька, не дочекавшись матері, стала бити на
сполох. Звернулася до чергового по станції. Розповіла ситуацію,
мовляв, добре вдивлялася в пасажирів, котрі зійшли з потяга, але
матері серед них не було. Черго-

Етюди квітня

- Веснонько моя,
дозволь мені усміхатися. Дозволь перечепитися об
щастя і впасти в нього. Цілком…
- Хіба жінці багато потрібно? - запитувала вона в гілки бука, що випростувалась
у височінь напічнявілими
бруньками. Наче зеленими
перстами вказуючи напрям
думок.
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Життєві сюжети

Струни серця

на нічній дорозі
вий її заспокоїв, зв’язався з колегою з наступної станції, котрий
підтвердив, що там справді була
старша жінка з важкою сумкою,
котра запитувала, коли буде поїзд назад.
Христя вирішила йти пішки.
Іншого варіанту в неї не було. До
ранку мусить дійти, подумала.
Раз-по-раз зупинялася, щоб
перепочити. Ніч засліплювала
очі, руки боліли від тягаря, хворі ноги плуталися, на душі було
порожньо і страшно. Не відала ні
години, ні відстані, що пройшла,
як враз її освітило авто, яке відправила за нею донька Надія.
Христя і сміялася, і плакала потім з тієї пригоди. «Ви хоча б уявляєте, мамо, я було мені лячно,
коли не побачила вас на вокзалі?». «Заспокойся вже, донечко,
це - ще не найгірше, повір. Я знову з вами, і це вже щастя», - казала Христя.
Через рік з надією прийшла
Христя до пологового будинку. Її
онука Алінка народила синочка –
першого правнука Христини. За
кілька кроків від неї зупинилася
дорога іномарка, з якої вийшов
молодий чоловік зі шрамом над
бровою. У його руках палахкотіли червоні троянди. Серце Христі ніби завмерло – у ньому вона
упізнала того, хто залишив її на
нічній дорозі.
Двері відділення відчинилися
і на порозі стала акушерка з білосніжним згортком, перев’язаним
рожевою стрічкою.
«Вітаю з донечкою. Хай росте

- Хіба жінці потрібно мало? –
наче чула відповідь десь всередині. Чи то весняний потік крові носив ті запитання її тілом, чи
насправді Маргарита розуміла,
підсвідомо розгойдуючи емоції,
що вона давно відчуває. Як земля
чує весняний легіт ще в лютневі морози, як гілка бука набирає
сили, щоб вистрілити бростями з
першим справжнім теплом…

здорова і щаслива», - подала дитя
новоспеченому татусеві. Попід
руку його взяла щаслива дружина: «Ти радий, Андрійку?».
Христина не могла збагнути,
чому перед очима весь день стоїть той чоловік. Таких черствих
і безсердечних та й пускати до
своїх думок? І враз її пам'ять просвітліла, перенесла її у той сумний час, коли Надя рано овдовіла і Христина жила у неї, щоб
підтримати, допомогти глядіти
Алінку.
Якось з онукою гуляла в парку поблизу сусіднього кварталу. Підійшли до одного особняка
і вона відчула запах диму. У вікні
побачила маленького хлопчика,
який щось кричав, простягав рученята. Христя не розуміла дитину, збагнула лише одне – там пожежа! Попросила якого хлопчину років дванадцяти відійти з
Алінкою якнайдалі, а сама побігла до дверей палаючого дому.
На подвір’ї під ринвою вгледіла
відро з дощівкою. Не вагаючись,
облила себе і стала виламувати
двері. Але зробити це самотужки
тендітній жінці було не під силу
і вона стала кликати на допомогу. Та, як на гріх, нікого поблизу
не було і Христя каменем вибила
вікно. Дим роз’їдав очі, вона почала задихатися. Кликала, шукала хлопчика навмання, але дитина не відповідала. Полум’я з шаленою швидкістю охоплювало
все помешкання. Христя падала,
заледве вставала і знову падала,
але дитини не було. Що ж роби-

ти? Раптом почула дитячий плач,
але не могла збагнути звідки він
йшов. Мабуть, сам Господь підказав відчинити двері шафи, яку
вже теж охопило полум’я. Звідти
витягла переляканого хлопчину і
передала його через вікно людям
на подвір’ї, які вже викликали пожежників.
Тоді їх обох – малого Андрійка і Христю - забрала «швидка».
Припадала біля дитини, ридаючи, мама. Цілувала забинтовані
руки Христини: «Довіку вдячна
вам буду, що врятували мого синочка».
Згодом Христі призначили
амбулаторне лікування, а малий
Андрійко ще залишався в лікарні. Христя з Алінкою кілька разів
його навідували. На щастя, опіки
у нього загоїлися, лише над правою бровою залишився шрам…
Мов намистинки, нанизувала Христина спомини у своїй
пам’яті. Сумніву бути не могло:
саме того зарозумілого, пихатого молодика, який погребував
старою людиною, вона колись
врятувала, ризикуючи власним
життям. Чи шкодує тепер про це?
Звісно ж, ні. Бо, що є ціннішим від
людського життя? От і до їх оселі скоро привезуть її правнука –
нове життя, нові приємні клопоти, радощі й надії.
А надворі квітувала весна,
розсипала черешневий цвіт, надихала на світлі мрії, дарувала натхнення, тепло і любов…
Марія МАЛІЦЬКА.

Багато це чи мало – бути щасливою жінкою? Марго не могла
собі відповісти прямо, бо зна
знала, що для неї це питання завше
було риторичним. Відповідь на
нього могло дати лише її серце.
А воно мовчало.
Тому жінка молилася весні,
яка просочувалася кожною тра
травинкою і листочком, кожнісінь
кожнісінькою брунькою і пелюсткою у
простір, у прозір неба.
- Веснонько моя, дозволь
мені усміхатися. Дозволь люби
любити, як вперше. Звесели моє об
обмерзле серце, заквітчай рястом
і медункою, висвітли, застояні
в холоднечу, усі закамарки душі
медовим відтінком вербових ко
котиків. Дай сили моєму серцю,
дай прагнення жити….
Хіба весна могла незво-

рушно оминути жіночу молитву? Чи не єдина у тому просторі і часі, весна знала, що потрібно жінці.
І послала в подарунок Маргариті особливих веснянок. Але
не тих, що обсідають чоло і носа
з першим сонцем. І не тих, котрі молодь виводить-співає, закликаючи весну не проминути.
А веснянок-посланців, які метеликами пурхають коло серця,
лоскочуть пістрявими крильцями вії, заставляючи мружитись і
усміхатися…
Отак Марго отримала від весни дозвіл перечепитися об щастя. Тепер жінка чекала стукотузнаку від свого серця.
- Дозволь, серце моє весняне,
любити…
Зоряна ЗАМКОВА.

Дозволь мені
усміхатися…

* * *
У житті, як завжди,
мало сонця і неба,
Щирих ніжних очей,
які гріють весь світ.
Нам себе віддавати
для ближнього треба,
Щоб добро не згорало
у полум’ї літ.
Щоб у барвах веселки
всміхалося небо,
Щоб бриніли незримі
акорди душі,
Хоча б крихту добра
подарить світу треба,
Щоби він усміхнувся
в ранковій тиші.
Щоби сльози утерла
згорьована мати,
Щоб не було на світі
голодних сиріт,
Закликаю хоч крихту
добра віддавати
І краплину любові
в жорстокий цей світ.
І він стане від цього
добрішим, світлішим,
Спопелиться байдужість,
ненависть, злоба.
А як зло наступатиме
полком сильнішим,
Ми його переможем
запасом тепла.
* * *
Одягла із пролісків намисто
І всміхнулась світу
променисто
Наша українськая земля.
І співає так її душа
Втомленим лелечим,
клекотанням
Та, наперекір усім зітханням,
Світу усміхається весна.
Нею вся вмивається земля,
Хоч мандрують світом
страх і війни,
Та весна бере усе в обійми
І квітчає рястом,
зелен-цвітом
Та й ступа нечутно
білим світом
І лиша заквітчані сліди
Навіть на глумовищах
війни,
Наче хоче світові сказати:
Досить вже вам, люди,
воювати,
Досить нищити ліси і гори,
Досить нести
у домівки горе.
Подивіться:
вже прийшла весна,
Ніжно й мило просить
вас вона:
Залишіть ви ненависть,
руїни,
Обнімітеся, немов брати,
Хай не буде горя і біди.
Хай не буде крові і зітхання
І важкого й невідомого
чекання.
Хай у душах розквіта весна.
Миру, злагоди,
любові і добра!
Оксана ГУДЗЬ.
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Тренер луганців Юрій Вернидуб неодноразово заявляв, що
поки є шанси, його команда буде продовжувати боротися за другу позицію у чемпіонаті. Тож у поєдинку проти «Динамо» «Зорі»
необхідно було перемагати, але кияни виявилися сильнішими.
Тепер розрив між командами за 7 турів до кінця складає 14 очок.
"Зоря" - "Динамо" - 0:1;
"Ворскла" - "Карпати" - 0:0;
"Олімпік" - "Шахтар" - 0:4;
"Дніпро" - "Сталь" - 0:0;
"Волинь" - "Зірка" - 1:0;
"Чорноморець" - "Олександрія" -1:0.
Коли у матчі 23-го туру "Чорноморець" на власному полі в
Одесі не зміг перемогти "Олімпік" (0:0), здавалося, що підопічні Олександра Бабича опинилися в ролі аутсайдера в боротьбі за
Лігу Європи у верхній шістці. Але дві перемоги повернули "моряків" у перегони за єврокубкові місця. Після перемоги над "Олександрією" одесити порівнялися з командою Шарана за очками і
всього на один пункт тепер відстають від "Олімпіка".

Перша перемога "Тернополя"

Л

ише у п’ятому офіційному матчі 2017 року
ФК «Тернопіль» здобув першу перемогу.
Сталося це в домашньому поєдинку проти стрийської «Скали», яку муніципали здолали з мінімальним рахунком - 1:0. Тернополяни володіли перевагою протягом усього
матчу, але втілити її у забиті голи зуміли лише однин раз - на
старті другого тайму.
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) повідомила, що виступ російських спортсменів під своїм прапором на Чемпіонаті
світу 2017 року у Лондоні виключений. Таким чином, вони будуть виступати під нейтральним прапором, яким
стане офіційний прапор IAAF. На сьогодні 12 російських легкоатлетів мають дозволи IAAF виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним
прапором. А от 17 спортсменів отримали відмови у допуску до міжнародних
стартів. Чемпіонат світу пройде у Лондоні з 5 по 13 серпня.

ÙÎ ÑÒÀËÎÑß Ó ÄÎÐÒÌÓÍÄ²?

ірваний через вибухи матч
Ліги чемпіонів між "Борусією"
та "Монако" вкотре засвідчив
наскільки зручною мішенню для
терористів є спортивні події.
Напад на автобус "Борусії" стався у Дортмунді 11 квітня, коли німецька команда прямувала на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти "Монако".
У поліції Дортмунда повідомили, що пролунало три вибухи, а вибухові пристрої були
розташовані на узбіччі дороги, якою рухався
клубний автобус. Внаслідок вибуху постраждав один футболіст – Марк Бартра. Іспанець
потрапив до лікарні з порізом руки.
Пізніше з'ясувалося, що у нього перелом
променевої кістки та сторонні предмети у правому зап'ясті. Йому зробили операцію та заспокоїли, що його життю ніщо не загрожує. Інших
постраждалих не виявилося, хоч автобус був
суттєво понівечений.
Після вибухів поліція негайно розпочала перевірку на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк", де мала
відбутися гра, але небезпеки для вболівальників, які до того часу майже заповнили трибуни,
не виявила. Незабаром було оголошено, що гру,
у зв'язку з вибухом, переносять на наступний
день і глядачі залишили арену, паніки вдалося
уникнути.
У поліції констатували, що мають справу із
серйозними вибуховими пристроями, а пізніше поінформували, що атака була спрямована
саме проти "Борусії". На місці злочину було виявлено записку, автори якої взяли на себе відповідальність за вибух. У посланні йдеться про
те, що через участь Німеччини у війні проти
ІДІЛ, у небезпеці опинилися всі спортсмени цієї
країни. Невдовзі поліція затримала й підозрюваного у замаху на життя німецьких футболістів – ним виявився 26-річний громадянин Іраку, член угрупування «Ісламська держава».
Дортмундська атака не перша, здійснена
під час великої футбольної події. 13 листопада

АРЕНА

2015 року у ході терористичних нападів у Парижі троє смертників підірвали вибухові пристрої поблизу стадіону "Стад де Франс", на якому відбувався товариський матч між збірними Франції та Німеччини. При цьому терористи прагнули потрапити саме на арену і лише завдяки збігу обставин не опинилися на переповнених трибунах, що могло би призвести до сотень жертв.
А от у березні 2016 року після терактів у аеропорту Брюсселя товариський матч між збірними Бельгії та Португалії таки довелося скасувати через побоювання атак смертників. Узагалі ж, весь минулий рік минув під знаком посилених заходів безпеки під час великих спортивних подій. Зокрема, після паризьких подій надзвичайний стан у Франції подовжували
кілька разів і він тривав аж до закінчення футбольного Євро-2016. Та навіть попри жорсткі
заходи безпеки, французька поліція виявилася
безпорадною проти масових безладів, які влаштували у Марселі російські фани до та після
матчу Англія – Росія.
Тема тероризму є актуальною для України
не лише через російську агресію на Донбасі. У
Києві у травні наступного року відбудеться фінал Ліги чемпіонів, безпеку під час якого мають
гарантувати саме наші правоохоронці.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 увійшла в трійку найсильніших команд планети. Відповідний
оновлений рейтинг був опублікований
FIBA. Українські баскетболістки поступаються лише командам Угорщини та
Франції.

Відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова обрали президентом
Федерації дзюдо України. «17 квітня, у столичному готелі Національний
відбулася звітно-виборна конференція федерації дзюдо України, в роботі
якої взяли участь делегати з 23 регіоБезглуздий інцидент стався в нів нашої країни. Новим президентом
центрі Москви з уболівальниками ФДУ обраний Роман Насіров, його канфутбольного клубу "Ростов". Столич- дидатуру підтримали 22 делегати конна поліція мало не затримала двох фа- ференції», - йдеться у повідомленні фенатів російського клубу за атрибутику дерації.
їхньої улюбленої команди. Правоохоронці хотіли забрати ростовчан у віддіШвейцарський федеральний суд
лення через жовто-синю клубну симво- в Лозанні підтвердив рішення про
ліку, оскільки подумали, що у руках за- виключення Росії з Міжнароднотриманих - український прапор.
го паралімпійського комітету. В постанові суду, оприлюдненій 12 квітня,
йдеться, що скаргу Паралімпійського комітету Росії відхилено. Раніше рішення про відсторонення збірної Росії від участі в Паралімпіаді 2016 року
через вживання допінгу спортсменами
РФ вже підтвердив Міжнародний спортивний арбітраж у Лозанні (CAS).

ди студентів різних курсів, викладачів та студентського активу ФЕУ. Незважаючи на негоду, на стадіоні, де відбувався турнір, було чимало вболівальників. За результатами зіграних матчів
переможцями змагань стали студентські команди другого, п’ятого та третього курсу відповідно.
Відбулися змагання Універсіади
області з настільного тенісу. Тернопільський національний економічний
університет представляли дві команди, одна з яких стала переможцем у загальному заліку. Друге місце здобула
команда ТНПУ, третє – Бережанського
агротехнічного інституту.

13 квітня 1927 року Президія
Всеукраїнської Ради пролетарських
спортивних товариств «Динамо» з
центром у тодішній столиці України
Харкові затвердила створення свого
осередку в Києві. Рівно через місяць,
На факультеті економіки та 13 травня, Окружна міжвідомча коміуправління ТНЕУ відбувся турнір з сія у справах громадських організацій
футболу, участь у якому взяли коман- та союзів міської округи зареєструва-

ла Статут Київського пролетарського спортивного товариства «Динамо».
Саме другу дату один з найтитулованіших клубів України вважає днем свого
народження.
До 90-літнього ювілею «Динамо»
Українська Прем’єр-Ліга підготувала
символічний реєстр найвидатніших
особистостей (гравців та наставників)
у літописі киян.
Воротар:
Євген Рудаков (1964–1977)
Захисник правий:
Олег Лужний (1989–1998/99)
Захисник центральний:
Василь Турянчик (1959–1969)
Захисник лівий:
Анатолій Дем’яненко (1979–1990,
1992/93)
Півзахисник правий:
Володимир Мунтян (1965–1977)
Півзахисник центральний:
Віктор Колотов (1971–1981)
Півзахисник розігрувальний:
Леонід Буряк (1973–1984)
Півзахисник лівий:
Віктор Серебряников (1959–1971)
Нападник крайній:
Олег Блохін (1969–1987)
Нападник відтягнутий:
Олександр Заваров (1983–1988)
Нападник центральний:
Андрій
Шевченко
(1994/95–
1998/99, 2009/10–2011/12)
Тренер:
Валерій Лобановський (1973–1982,
1984–1990, 1996/97–2001/02)
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Як з одного відра картоплі отримати
десять - поради городників

Н

астав час подбати
про запаси картоплі
на майбутню зиму.
Саме у квітні закладаються
основи врожаю дуже
популярної у всіх
городників культури. Тож
пропонуємо вам добірку
корисних порад, щоб
отримати гарний врожай.

1. Відберіть бульби для посадки, за можливістю, здорові та
неушкоджені, з гарними вічками. Оптимальний розмір бульб
- з куряче яйце. Більш дрібні доведеться саджати по 3-4 штуки в
лунку. Великі можна розрізати на
частини. Однак важливо, щоб на
кожному шматку залишалося не
менше трьох вічок.
2. Закладіть бульби на пророщення. Це можна робити в темному приміщенні, можна на світлі. Важливо, щоб температура
була не меншою +12-15 градусів.
Інакше картопля буде дуже довго
проростати.
3. Важливо правильно вгадати з початком пророщення.
Щоб до посадки паростки досягали приблизно сантиметрової
довжини. Для появи таких паростків потрібно близько 10 днів.
А саджати картоплю треба, коли
береза зазеленіє. Це значить, що
температура землі піднялася до
восьми градусів. Саджати раніше
- безглуздо. Швидше картопля не
виросте, навпаки, може зігнити в
холодному й вологому ґрунті.
4. Правильно виберіть місце
для посадки. Вдалими для картоплі справедливо вважають ділян-

Х

ки, де торік росли: капуста, огірки, морква, буряк, цибуля, часник, редис, редька, квасоля, зелений горошок та інші хрестоцвітні або бобові. А після томату саджати її не рекомендується: обидві рослини належать до одного
сімейства пасльонових, тому вражаються однаковими шкідниками і збудниками хвороб.
5. Місце посадки необхідно добре обробити й удобрити.
Картопля любить пухкий ґрунт,
так що не лінуйтеся перекопати
грядки зайвий раз - урожай відплатить вам за старання. Якщо
ґрунт на ділянці торф'яний, необхідно додати до нього пісок, краще грубозернистий, глину, а також перегній або компост - на кожен квадратний метр площі приблизно по відру кожного компоненту. Для підвищення врожайності можна удобрити землю попелом.
6. Ніколи не вносьте під картоплю свіжий гній, він різко погіршує смакові якості бульб, до
того ж вони стають водянистими й погано зберігаються, швидко гниють. До того ж виникає небезпека зараження картоплі різними хворобами.
7. Картопляні грядки, що
складаються з лунок, найкраще розташовувати, як і всі грядки, у напрямку з півночі на південь. Тоді можна розраховувати
на більш високий врожай, тому
що в цьому випадку кущі освітлюються більш рівномірно, ніж
при східно-західному напрямку
посадки. А картопля любить сонячне світло.

оч цибуля-сіянка, як її називають
в народі, морозостійка, та все ж
середньодобова температура для
її посадки повинна бути на рівні 10
градусів тепла. Тоді і земля прогріється
цілком достатньо.
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і продукти не створені для тамування голоду, проте вони надають нашій їжі
чудовий смак і наповнюють її вітамінами. Щоб оцінити пряні трави повною
мірою, їх варто вирощувати на своїй грядці. До того ж яскраві, ошатні
рослини будуть справжньою окрасою вашого подвір’я.

БАЗИЛІК

Легенди багатьох народів називають базилік
символом любові й сімейного благополуччя. Молоді пагони й листя цієїрослини - популярна пряна салатна зелень і компонент соусів, перших та
других страв. На зиму зелень базиліку сушать або
заморожують. Порошок із сушеного базиліку використовують як пряність для м'ясного фаршу.
Зелень сортів з ароматами лимона, м'яти або карамелі застосовують для ароматизації чаю, компоту. Також молоді пагони й листя використовують при консервуванні та маринуванні.
Базилік потрібно вирощувати на захищених
від холодних вітрів і добре освітлюваних сонцем
місцях. На затінених ділянках різко падає врожай
і знижується його якість. Високий врожай - на родючих чорноземних, пухких суглинних і супіщаних ґрунтах з достатньою кількістю перегною.
Вимогливий базилік і до вологи, особливо в період цвітіння й у юному віці (до початку цвітіння). Головний секрет успіху полягає в тому, що посів або висадження розсади в ґрунт потрібно проводити, коли ґрунт і повітря прогріються до температури не нижче +15°C. Для того, щоб рослини
були густішими і пишнішими, рекомендують прищипувати верхівки пагонів і регулярно видаляти
всі квіткові бутони. Цей прийом дозволить збирати зелень аж до заморозків.

КОРІАНДР

Завдяки комбінації пікантного аромату й насиченого смаку користується незмінною популярністю у любителів зелені та приправ. Свіже
листя використовують як вітамінну приправу в
салатах, компотах з яблук, для консервування
фруктів. Зелень додають у супи, м'ясні, рибні, овочеві страви.
Для гарного росту й розвитку коріандру потрібна помірна кількість вологи, тепла і світла.
Коріандр - скоростигла культура, його можна висівати кілька разів за сезон з кінця квітня до початку травня. Інтервал - 2-3 тижні. Коріандр не
викликає в городників особливих труднощів.
Найголовніше – стежити за рівномірним зволоженням ґрунту й відсутністю кірки в проміжку
від посіву до появи сходів. Для прискорення появи сходів насіння можна замочити на кілька днів
у теплій воді.

ЧЕБРЕЦЬ

Багаторічна рослина, яку вирощують як
пряно-ароматичну культуру з античних часів і
до наших днів. Ефірна олія чебрецю має потужні
антисептичні властивості. У рослинах містяться:
флавоноїди, дубильні речовини, мінеральні солі
й органічні кислоти. Свіже і сухе листя чебрецю

– відмінна приправа до різних страв. Його використовують при готуванні маринадів, соусів, мармеладу, застосовують для ароматизації лікерів
і оцту. Чебрець - невибаглива культура. Відносно холодостійкий, засухостійкий. Рослини світлолюбні, не терплять затінення. Він віддає перевагу середньородючим, сухим, кам'янистим, з нейтральною реакцією ґрунтам. На вологих глинистих ґрунтах росте погано і втрачає свій аромат.

ЕСТРАГОН

Друга назва цієї багаторічної пряної рослини –
тархун – прийшла з Кавказу. Естрагон має ніжний
пряний аромат і терпкий гострий смак. У невеликих кількостях молоду зелень додають у страви з
рису, вареної риби, у світлі соуси (наприклад, майонез). Також естрагон доречний у салатах, супах
і приправах.
Свіжа зелень добре поєднується з іншими пряностями (наприклад, гірчицею). Її смак і аромат
будуть відчутнішими, якщо страву злегка збризкати лимонним соком. Естрагон – добрий консервант, тому молоде листя додають у маринади при
консервуванні овочів, квашенні капусти.
Його розмножують в основному вегетативним способом: діленням кореневищ, кореневими
паростками і живцями, але можна посіяти як насінням безпосередньо на грядку, і як розсаду. Насіння естрагону дуже дрібне, не варто його глибоко зашпаровувати в ґрунт.
Естрагон – рослина дуже холодостійка. Відростання його починається відразу ж після танення
снігу. Висаджувати його на постійне місце можна,
як тільки прогріється ґрунт: наприкінці квітня
– початку травня. При цьому на постійному місці кущ тархуну може рости до 4-5 років, збільшуючись у діаметрі до 1,0-1,5 м. До збирання зелені
естрагону можна приступати восени в рік посадки, потроху, щоб не послабити «молодь». З другого року зелену масу можна зрізати протягом усього літа за потребою.

Ùîá ÖÈÁÓËß âðîäèëà

1. Перед тим, як садити цибулю, бажано її просушити при
невеликій температурі - можна на батареї, але не в духовці.
Можна просто на сонці. Тоді цибуля не піде в стрілку, а буде
збирати соки для цибулини-ріпки.
2. Досвідчені садівники буквально за півгодини-годину перед посадкою замочують цибулю в міцному розчині марганцівки. Звичайно, розчин не повинен бути зовсім чорним, скоріше малинового кольору. Це потрібно для того, щоб знищити випадкову інфекцію, гниль і шкідників, які могли зачаїться
між шарами "одежинок".
3. Як правило цибулю-сівок починають садити в досить теплу землю - оптимальна температура для посадки 12 градусів.
4. Цибулинки вдавлюють денцем вниз у вологий грунт на

таку глибину, щоб верхівка була врівень з грунтом. Це приблизно 2-3 см. Якщо буде глибше, то розвиток цибулі сповільниться. Якщо, навпаки, дрібніше, то корінню може не вистачити для нормального розвитку поживних речовин і цибуля
просто загине.
5. Оптимальна відстань між рядами - 20 см, між самими цибулинами в ряду - приблизно 8-10 см.
6. Після посадки грядку бажано замульчувати торфом або
тирсою, щоб довше зберегти вологий верхній шар грунту і
вберегти цибулинки від прямих сонячних променів.
7. Як тільки з'являться перші верхні листочки, сівок, як і
яровий часник, потрібно підживити коров'яком, розведеним
водою у співвідношенні 1: 1.
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Корисні та смачні супи просто необхідні тим, хто
піклується про своє здоров’я. Рідкі страви також
відновлюють необхідний нам баланс рідини,
від якого залежить рівень артеріального тиску.
Кожна господиня має в своєму арсеналі кілька
рецептів, як приготувати борщ чи суп.
Не варто обмежуватися 2-3 рецептами, тіште
своїх близьких новими смачними стравами і
готуйте разом з нами

Гарбузовий крем-суп:
французький рецепт

крити кришкою і тушкувати на повільному вогні 15 хв. Додати у зажарку помідори
і тушкувати ще 10 хв. Проціджений бульйон знову довести до кипіння, закинути
рис, зажарку, спеції і варити до готовності
30 хвилин. Наприкінці додати часник і зелень, проварити ще пару хвилин. Вимкнути вогонь, дати супу харчо настоятися 10
хвилин і подавати гарячим.

Гороховий суп
із копченостями
ПОТРІБНО: 500 г гарбуза, 200 г картоплі, 1 цибулина, зелень, 1 ч. ложка меленого імбиру, 300 мл молока, 400 мл води,
1 ст. ложка олії, чорний мелений перець за
смаком, сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз очистити
від шкірки, волокон, насіння і порізати
невеликими шматочками. Картоплю також порізати невеликими кубиками. Цибулю дрібно порізати. Подрібнити зелень.
У сотейнику на олії спасерувати цибулю
5 хв. Додати картоплю, гарбуз, перемішати і залити окропом так, щоб він вкривав
овочі. Суп посолити, поперчити і варити
на повільному вогні до м'якого стану овочів приблизно 20 хв. Злити частину води
і пюрувати суп блендером до однорідного стану. Потім додати гаряче молоко перемішати, довести до кипіння і потомити
на повільному вогні 5 хв. Наприкінці покласти в суп подрібнений імбир. Подавати крем-суп гарбузовий з вершками і зеленню. З таким супом чудово поєднуються свіжі сухарики з білого хліба.

Суп харчо з яловичиною

ПОТРІБНО: 400 г яловичини на кістці,
100 г рису, 2 ст. ложки олії, 2 цибулини, 500
г помідорів, зелень (кріп, петрушка, кінза), 3 зубки часнику, 0,5 стручка червоного гіркого перцю, чорний мелений перець
за смаком, духмяний перець горошком,
хмелі-сунелі, сіль за смаком, 2,5 л води.
ПРИГОТУВАННЯ: яловичину обробити і нарізати невеликими шматочками.
Залити м'ясо і кістки холодною водою,
поставити на вогонь і довести до кипіння. Зменшити вогонь, видалити всю піну.
Додати у бульйон білий корінь, посолити і варити на повільному вогні 1,5-2 год.
Коли бульйон звариться, дістати з нього кістки і м'ясо і процідити. А поки вариться бульйон, можна зайнятися іншими продуктами. Помідори пробланшувати кілька хвилин в окропі, зняти шкірку
і порізати дрібними кубиками. Зелень подрібнити. Часник пропустити через часничницю. Ретельно промити рис. Цибулю дрібно порізати і обсмажити на олії на
повільному вогні до м'якого стану. Додати до нього зварене м'ясо і обсмажити 5
хвилин, потім налити трохи бульйону, на-

ПОТРІБНО: 1 скл. сухого гороху, 300
г копченої свинячої грудинки або корейки, 3 картоплини, 1 цибулина, 1 морква,
пучок зелені, 1 ст. л. олії, чорний мелений
перець за смаком, сіль за смаком, 2-2,5 л
води.
ПРИГОТУВАННЯ: горох промити і замочити на 5-8 годин (на ніч) у холодній
воді. Набряклий горох ще раз помити, залити свіжою водою і варити на повільному
вогні без солі протягом 1-1,5 год., поки він
не розвариться. Картоплю порізати часточками, цибулю порізати дрібно, моркву натерти на середній тертці, подрібнити зелень. Копченості порізати соломкою.
Приготувати зажарку. На олії спасерувати
цибулю, додати моркву і смажити до золотистого кольору 3 хв. Додати до гороху
копченості. Після того, як гороховий суп
закипить, зменшити вогонь, додати картоплю і варити 15 хвилин до готовності картоплі. Додати в гороховий суп із копченостями зажарку, посолити, поперчити і варити на повільному вогні ще 5-7 хв. Покласти
зелень, вимкнути вогонь і дати супу постояти ще 2 хв. Готовий гороховий суп смакує
з сухариками або чорним хлібом.

Суп із галушками

ПОТРІБНО: для бульйону - 700 г курки, 4 картоплини, 1 білий корінь (пастернак, селера), 2 цибулини, 1 морква, пучок
зелені (кріп, петрушка), 2 ст. л. олії, 1 лавровий лист, 2 горошини духмяного перцю, чорний мелений перець за смаком,
сіль за смаком, 2 л води.
ДЛЯ ГАЛУШОК - 8 ст. л. борошна, 130
мл молока, 1 ч. л. вершкового масла, 1
яйце, щіпка солі.
ПРИГОТУВАННЯ: спочатку зварити курячий бульйон. Курку помити, оброби, покласти в каструлю, залити холодною водою, довести до кипіння, зняти піну і зменшити вогонь. Дрібно поріза-

ти цибулю. Картоплю порізати невеликими шматочками. Моркву потерти на крупній тертці. Подрібнити зелень. Бульйон
посолити, додати у нього білий корінь,
половину цибулі, лавровий лист, духмяний перець і варити на повільному вогні
приблизно 40 хв. З готового бульйону дістати білий корінь і викинути. У бульйон
додати картоплю і варити 10 хв. Цибулю обсмажити на олії 5 хв., потім додати
до неї моркву і обсмажити ще 5 хв. Додати в суп засмажку і зелень і довести до кипіння. Приготувати галушки. Відокремити жовток від білка і помістити білок у холодильник. Розм'якшене вершкове масло
розтерти з жовтком. Поступово і потроху влити в суміш молоко і додати борошно, постійно помішуючи. Збити вінчиком
охолоджений білок із сіллю в піну, акуратно ввести в тісто і перемішати. Тісто
для галушок має вийти з консистенцією
густої сметани. Швидко і акуратно додати галушки в суп. Це зручно робити чайною ложкою, набираючи 1/2 ложки тіста
і опускаючи його в киплячий суп. Не варто набирати ложкою занадто багато тіста
− галушки в процесі варіння збільшуються в об'ємі. Потім варити суп із галушками ще 5 хв. Готові галушки мають спливти
на поверхню. Суп посолити і поперчити за
смаком. Подавати з галушками гарячим.

Пісний суп-гуляш

ПОТРІБНО: болгарський перець - 1
шт., цибуля ріпчаста - 1 шт., картопля - 2
шт., помідор - 2 шт., томатна паста - 1 ст.
л., часник - 3 зуб., кмин - 0,5 ч. л., паприка солодка - 1 ч. л., сіль - за смаком, вода
- близько 800 мл.
ПРИГОТУВАННЯ: бланшовані помідори, цибулю і перець нарізати кубиками. Викласти на сковороду, додати томатну пасту, паприку і трохи води, потушкувати 10 хв. під кришкою, періодично помішуючи. Кмин розтерти у ступці. Нарізати картоплю кубиками. Помістити тушковані овочі в каструлю, додати до них картоплю, сіль і гарячу воду. Варити близько
півгодини до готовності картоплі. Заправити суп кмином і видавити часник за 5
хв. до закінчення готування. Суп-гуляш
готовий.

Розсольник

ПОТРІБНО: 2 л води, 1 скл. перлової
крупи, 5 середніх картоплин, 1 морква, 1
цибулина, 1 невеликий білий корінь (пастернак, петрушка або селера), 2 солоних
огірки, 0,3 скл. огіркового розсолу, соняш-

никова олія, лавровий лист, чорний перець горошок, сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: добре промити перлову крупу і залити гарячою водою приблизно на годину. Очистити і нарізати кубиками картоплю, дрібно нарізати цибулю, моркву і біле коріння натерти на
крупну тертку, огірки при бажанні очистити від шкірки, нарізати півкружечками. Приготувати зажарку: на олії трохи протушкувати цибулю, додати моркву і біле коріння. Перловку, що настоялася, варити до готовності протягом 1-1,5
год. Потім додати картоплю, спеції і трохи
солі, пам’ятаючи про солоні огірки та розсіл, варити 20 хв. Додати зажарку і солоні
огірки і варити ще 15 хв. В кінці приготування додати розсіл і довести до кипіння.
Подавати теплим.

Квасолевий суп

ПОТРІБНО: 1 скл. квасолі, 4-5 картоплин, 2 моркви, 2 цибулини, 1 ст. л. томатної пасти (або 0, 5 скл. томатного
соку), олія, хмелі-сунелі, чорний мелений
перець, сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: квасолю потрібно заздалегідь промити і залити холодною водою на 8-10 год. Ще раз промити
і варити квасолю протягом години. Додати картоплю і варити до її готовності.
Натерту на крупну терку моркву обсмажити на олії, додати томатну пасту і відправити зажарку в суп. Посолити і додати спеції. Окремо обсмажити до золотистого стану дрібно нарізану цибулю і розкласти її по тарілках у готовий суп.

Борщ з квашеною
капустою

ПОТРІБНО: невеликий буряк - 1 шт.,
квашена капуста - півсклянки, сушені гриби - 5-6 шт., ріпчаста цибуля - 1 шт., морква - 1 шт., борошно - 1 ст. л., олія - 25 г, томатна паста - 25 г, перець, лавровий лист,
сіль, зелень петрушки - за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: гриби добре промивати кілька разів і варити до м'якості.
Вийняти їх із бульйону й дрібно нарізати.
Обсмажити гриби на олії. В олії пасерувати нашатковану соломкою квашену капусту, моркву, цибулю, буряк. Коли овочі
трохи просмажаться, додати столову ложку борошна. Викласти овочі в каструлю,
залити грибним бульйоном. Додати томатну пасту, перець і лавровий лист. Додати в борщ гриби й варити його ще 30 хв.
Посипати все зеленню петрушки.
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жарти

Путін телефонує Трампу:
- Дональд, навіщо Америка обстріляла Сирію «Томагавками»?
- Хто вам сказав, що це ми? Зараз «Томагавки» можна купити в будь-якому су-

Наш ДЕНЬ

пермаркеті. А, може, їх нам підкинули.
  
Путін - Медведєву:
- Щоб заспокоїти народ, тобі доведеться їздити на роботу в метро.
- Я не можу.
- Чому?
- У метрополітені немає вагонів з мигалкою.
  
- Чули? Російські кораблі другий день
переслідують американську ескадру в
Середземному морі.
- Мабуть, хочуть помститися за ракетний удар по складах хімічної зброї у Сирії.
- Та ні! Просто, там за борт викидають
недоїдки санкційних продуктів.
  
- «Укрзалізниця» хоче закупити туалети для вагонів за ціною у мільйон гривень.
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- То тепер місця біля туалету будуть
бізнес-класом?
  
Оскільки глава НАЗК Наталія Корчак
може сама собі виписувати премії по 200
тисяч гривень, то українці вимагають,
щоб їм надали право самим виписувати
собі платіжки за комуналку.
  
Ворожка пильно подивилася на свою
клієнтку й сказала:
- У ваше життя скоро увійде молодий

брюнет. Його вага між трьома і чотирма
кілограмами.
  
- Тату, чому ти завжди стоїш біля вікна, коли я співаю? - запитує донькатретьокласниця.
- Аби люди не подумали, що я тебе
б’ю.
  
- Маринко, що ти думаєш про сучасних чоловіків? - запитує розлучена подруга.
- Усі чоловіки однакові, тільки зарплата в них різна.
  
Поліцейський зупинив водія, який
перевищив швидкість.
- Спиртне вживали?
- Ні.
- А що у вас в багажнику?
- Мисливський карабін і муляж тещі.

ШВИДКЕ І ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ.
Індивідуальний підхід до клієнта.

Польські візи!!!

НЕДОРОГО.
Тел. (098) 707-68-17 Галина,
e-mail.: gz7907@ukr.net.

Продаю

Будинок у Теребовлі, біля асфальтної дороги, присадибна ділянка – 0,25 га, великий
сад. До будинку підведено газ, воду. Ціна договірна. Телефонувати: (066) 212 – 21-71.
***
Будинок у Гусятинському районі біля
траси. Близько школа і садок. Згідна почекати половину суми. Ціна договірна. Телефонувати: (098) 751-31-21.

В Єгипет їхати
не радять

М

ЗС радить громадянам
України не їхати
найближчим часом у Єгипет.
Відповідні рекомендації - на сайті відомства. У МЗС нагадали, що 10 квітня влада Єгипту на три місяці запровадила в країні надзвичайний стан. Саме тому українцям
наполегливо рекомендують переглянути
свої плани щодо відпочинку в Єгипті у цей
період і, «по можливості, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у тому числі з туристичною метою».
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Лідію Іванівну
Кушнірук

Василя Антоновича Миська
з Днем народження!

Шановний Василю Антоновичу, від усього нашого колективу вітаємо Вас із святом! Нехай Вас завжди супроводжують успіх, здоров’я
і щастя. Нехай ніколи не перестають цінувати і поважати люди, а будуть лише брати приклад з такого мудрого і успішного керівника.
Бадьорості та оптимізму у всіх Ваших починаннях!

із с. Великі Млинівці
Кременецького
району

Так всього багато зичим,
Що й не полічить.
В мирі, радості, здоров'ї
Все життя прожить.
Хай воно прекрасним буде,
Як вишневий сад,

з ювілеєм!

Сьогодні вітання даруємо щиро,
Бажаєм, щоб доля ще довго цвіла,
Здоров’я міцного, радості, миру,
Затишку в домі, удачі, добра!
Щоб в барви квітня заплелося сонце,
Лягло барвінком до Твоїх доріг,
Блакить небес заглянула в віконце
І килим з квітів кинула до ніг.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!
Нехай віра, надія й любов
Твою ниву життя застеляють.
Нехай щастя і неба покров
Кожну мить над Тобою витають!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує многії і благії літа!
З любов’ю – батьки, чоловік Григорій, донька Наталя, сестра Оксана з сім’єю, сім'я
Кушніруків-Брик з Тернополя і вся родина.
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Любиму внучку, правнучку, похресницю,
чудову дівчину

Галину Анатоліївну Подворну

з с. Підлісці Кременецького району,
яка 15 квітня відсвяткувала своє 18-річчя!

У весняну пору Ти прийшла на світ,
Хай наші привітання пахнуть літом.
Під ноги квітень стелить дивосвіт Живу веселку із найкращих квітів.
Нехай весна Тобі дарує квіти,
А тепле літечко удачу принесе,
Гаряча осінь хай здоров’ячком наділить,
Зима холодна заморозить все лихе.
Бажаєм здоров'я, удачі і щастя.
Не такого, як сонце, бо сонце пече,
Не такого, як річка, бо річка тече,
Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,
А такого, як небо, бо небо безкрає.
Щоб всюди – вдома, серед друзів
Ти відчувала ласку і тепло.
Щоб у житті Твоїм на виднокрузі
Похмурих днів ніколи не було.
Хай Мати Пречиста Тебе оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог Тобі дає надію і тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З найкращими побажаннями – бабуся Галя,
прабабуся Женя, дідусь Іван, хресна мама Оля,
Даринка і велика родина з Кременця і Рівного.

ГОРОСКОП

З 19 до 25 квiтня
Овен

Фінансових проблем буде набагато
менше. Не втрачайте можливостей, зараз усе складається найкращим чином.
Пам’ятайте, що у вас завжди є вибір.

Телець

Цього тижня вас чекає приємна несподіванка і знайомство з цікавими людьми. Не
бійтеся ризикувати – вам обов’язково пощастить. У вихідні вирушайте в мандрівку.

Близнюки

Ви близько приймаєте до серця все,
що пов’язано з коханою людиною. Для захисту інтересів інших людей будете готові пожертвувати собою.

Рак

Â³òàííÿ

Директора Почаївського психоневрологічного будинкуінтернату, Заслуженого працівника соціальної сфери України
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Мудру, вродливу жінку,
чудову маму і дружину,
люблячу доньку
і добру сестру

nday.te.ua

І хай Вам приносить щастя
Вічний зорепад.
Хай приходять ранки
З добрими надіями,
Щоб завжди усі збувались
Задуми і мрії.

З повагою - колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату.

До цих гарних побажань приєднується і колектив «Нашого ДНЯ». Дякуємо, Василю Антоновичу, за щиру дружбу, за підтримку
Вами та Вашим колективом нашого молодого видання. Бажаємо у ці квітневі дні, коли ще дзвенять Великодні переспіви,
міцного здоров’я, миру, затишку в душі та у домі, успіхів у Вашій нелегкій праці, надійних людей поруч.
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 в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
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Гарну людину, ласкаву бабусю і маму,
добру братову

Олену Петрівну Гринчук
з ювілеєм!

У час ювілейний, святковий
Даруєм букети із шани й любові!
Хай доля пошле Вам довгого віку,
Щастя, здоров’я, утіхи – без ліку!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба,
Нехай Ваше серце зігріває тепло,
У домівці панує мир і добро.
Хай Бог береже ще років багато
На щастя усім нам, на радість крилату!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує многії-многії літа!
З повагою і любов’ю – дочка Галина з чоловіком Михайлом,
онуки Марк і Ярослав, братова Оксана з дітьми.
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ТЕРНОПОЛЯНИ ПРОТЯГОМ ДВОХ ТИЖНІВ МОЖУТЬ
ПОМИЛУВАТИСЯ КВІТАМИ В БУКОВИНСЬКІЙ ГОЛЛАНДІЇ
Тюльпанове поле, розміром із гек- місцевій мештар розквітло на Буковині в сели- канці Мирославі
щі Лужани. Екскурсоводи вже пропо- Мережко. Жінка
нують відвідати цю чудову місцину, була на заробітадже тюльпани цвітуть лише два тиж- ках в Голландії,
ні, а подивитися на цю красу більш, де вирощувала
ніж варто.
квіти, і надумала створити свою долиНа одному гектарі - півсотні сортів. ну тюльпанів в Україні. Втілити мрію в
Усього - близько мільйона квіток різно- життя їй допомогла родина.
манітних кольорів і відтінків. Ідея засаУсі цибулинки господарі привезли з
дити ціле поле тюльпанами належить Нідерландів. Щороку їх засаджують та

Терези

викопують. Цибулинки та й самі квіти
господарі продають. Вхід на поле – 30
гривень, діти до 6 років – безкоштовно,
за винятком дитячих екскурсій. Одна
квітка коштує 10 гривень.

Козеріг

Те, що бачать у вас оточуючi, не відповідає реальності. Перш ніж почати захищатися всіма можливими способами, варто ще раз оцінити ситуацію або постаратися знайти слабкі місця противника.

Спільна робота піде вам тільки на користь, але невеликих розбіжностей iз начальством не уникнути. Інноваційні проекти краще розробляти самостійно. Самотніх чекає романтична зустріч.

Долаючи перешкоди, ви зможете досягти гармонії. Близькi та друзi потребують вашого захисту. Змініть обстановку,
щоб покращити настрій і набратися натхнення.

Діва

Стрілець

Риби

Лев

Деяких речей не вдасться уникнути.
Тому доведеться докласти всіх зусиль,
щоб виконати дані обіцянки. Якась несподівана подія мобілізує вас для досягнення поставлених цілей.
Час від часу виникатимуть стресові
ситуації, але вони не вплинуть на ваше
здоров’я. Ви відчуєте приплив енергії, яка
посилить творчий потенціал і подарує багато нових ідей.

Скорпіон

Деякі люди можуть сприйняти вашу
впевненість, як самовдоволення, що викличе заздрiсть і непорозуміння. У розмовах намагайтеся не згадувати про
власні помилки.
Сприятливий час для вирішення важливих справ на вашу користь. Нові комерційні угоди також виявляться перспективними. А от з рідними можуть виникнути деякі непорозуміння.

Водолій

Можливі проблеми у відносинах iз постійними партнерами, у деяких справах
з’явиться непорозуміння. У вирішенні
цієї ситуації ключову роль зіграє відкрите спілкування.
Фінансове становище значно покращиться, особливо, якщо ви над цим активно працюватимете. Ви повинні рухатися в обраному напрямку й шукати нові
можливості для досягнення успіху.

