
26 квітня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
8-10, вдень 14-19 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.01, захід - 20.29. Новий місяць.  

27 квітня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
7-9, вдень 15-21 градус тепла. Схід сон-
ця - 5.59, захід - 20.30. 

28 квітня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
10-11, вдень 15-20 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.57, захід - 20.32.  

29 квітня - хмарно, дощ, темпера-
тура повітря вночі 10-11, вдень 8-12 

градусів тепла. Схід сонця 
- 5.55, захід - 20.34. 

30 квітня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
5-6, вдень 9-13 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.53, захід - 20.35. 

1 травня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
4-8, вдень 9-14 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.52, захід - 20.37. 

2 травня - хмарно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 7-8, вдень 13-
17 градусів тепла. Схід сонця - 5.50, за-
хід - 20.38. 

Погода в Тернополі й області
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Марія ХЛЯН:

3  
стор.

тендітна дівчина, 
сильніша за 
дужих чоловіків

6  
стор.У Тернополі – депутатські війни

Під стінами міської ради встановили смітники і кидались яйцями

Вітаємо!
До цих щирих слів 

приєднується і весь 
колектив «Нашого ДНЯ»

Дякуємо Вам, Антоне Івановичу, за 
щирість, за людяність, за підтримку на-
шого молодого видання. 

Світлого Вам неба і багато сонця!
Хай сонце переллється у колосся,
У трави соковиті, в ягоди-плоди,
Щоб день наступний стріти довелося
У щасті і достатку – без біди!
Те сонце зачерпнуть умілі руки,
Щоб ним засіять землю молоду,
Щоб лан родив і радували луки,
І врожаї зростали до ладу!
Щоб множились традиції родинні,
Було майбутнє краще наших днів,
Щоб кожен, хто родився в Україні,
Окрилений надіями творив!

Заслуженого працівника сільського 
господарства України, повного кавале-
ра ордена «За заслуги», депутата облас-
ної ради, мудрого господаря, щиру і до-
бру людину, керівника ПОП «Іванівське» 
Теребовлянського району

Антона Івановича 
БІЛИКА

З Днем народження!
Ось і ще один квітень щедрим цві-

том і зеленню увійшов у Вашу долю – 
таку сонячну і таку щиру. Ви – вдячний 
син щедрої української землі, любов 
до якої упродовж багатьох років зігрі-
ває Ваше велике невтомне серце. Гідно 
пройшовши непростий життєвий шлях, 
Ви не лише розбудували господарство, 
впровадили нові технології у вирощу-
ванні високих врожаїв,  досягли успіху, 
бо ж за досвідом їдуть з різних куточків 
України! Ви ще й зберегли одвічну се-
лянську мудрість, тепло душі, за що лю-
блять і поважають Вас люди.  

Тож здоров’я Вам, шановний Анто-
не Івановичу, на довгий вік, на многії 
літа! Хай і надалі рясно колосяться ще-
дрими врожаями Ваші ниви, хай втілю-
ються в життя задуми та сподівання на 
благо розквіту рідної України.

Ви – син землі. І від землі
Берете свою силу.
Оберігаєте її – єдину, серцю милу.
Тож хай вона віддячить Вам
За цю любов і працю,
Хай не спиняє лік рокам
І хай ще більше вдасться.
І від людей – низький уклін,
Від друзів та родини.
Лунить квітневий передзвін

Тож здоров’я Вам, шановний Анто-

З повагою – колектив  
ПОП «Іванівське».

На Ваші іменини.
Хай сотню весен квітне цвіт
У Вашій світлій долі,
Вам зичим многа, многа літ
Щасливих і здорових!

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

10-11 стор.

«Не йди проти
Божої волі»8 стор.

Більче-Золотецькій 
лікарні - 70!
Набратися здоров’я та відпочити 
сюди їдуть з усієї України



№17 (201) / 26 квітня - 2 травня 2017 р. Òема тижняНаш ДеньНаш День2 nday.te.ua

Як зауважив Степан Барна, у ство-
ренні об’єднаних територіальних гро-
мад є не лише переваги, але й певні 
труднощі. Зокрема, це стосується ке-
рівників, яких обирають на місцях, але 
які не завжди є ефективними менедже-
рами, оскільки не в повній мірі розумі-
ють процес управління органами міс-
цевого самоврядування. Також постає 
й питання фінансової спроможності 
об’єднаних громад. 

«Фінансово спроможна громада 

буде тоді, коли у неї буде достатня те-
риторія, достатня кількість населення. 
Натомість громади у 2,5-3 тисячі осіб 
– це слабкі громади, яким складно бра-
ти на себе відповідальність за управ-
ління освітою, медициною. Водночас в 
таких громадах не достатньо фінансо-
вих надходжень, а тому виникає бага-
то проблем, які часто потрібно вирішу-
вати за рахунок області. Отже, якщо ми 
говоримо про ефективність та резуль-
тат, який повинні відчути люди – то по-

трібно йти тим шляхом, який буде най-
більш раціональним», – наголосив Сте-
пан Барна. 

Водночас, як він зазначив, торік 
об’єднані територіальні громади Тер-
нопільщини отримали субвенцію на 
загальну суму майже 150 млн. грн. Ці 
гроші було вкладено в дороги, в амбу-
латорії, в школи. Це свідчить про те, 
що якість надання медичних та освіт-
ніх послуг, а також створення відповід-
ної інфраструктури дають перспективу 

розвитку для Тернопільської області.  
«В більшості громад, особливо в 

новоутворених, бюджети зросли май-
же вдесятеро. Тому в області зараз 
ми робимо акцент на розширенні або 
приєднанні населених пунктів до вже 
утворених громад, які є сильнішими та 
фінансово спроможними, бо це дасть 
змогу покращити в цих громадах по-
казники соціально-економічного роз-
витку», – підкреслив голова Терно-
пільської ОДА. 

Степан БАрНА:
«На Тернопільщині 

назрів час зміцнювати 
вже існуючі громади»  

У процесі децентралізації на Тернопільщині 
в найближчій перспективі акцент буде не 
на утворенні нових територіальних громад, 
а на розширенні або приєднанні населених 
пунктів до вже діючих, які є сильнішими та 
фінансово спроможними. Про це зазначив 
голова Тернопільської ОДА Степан Барна 
під час зустрічі з делегаціями Донецької, 
Луганської, Львівської та Закарпатської 
областей, які приїхали на Тернопільщину 
переймати досвід зі створення ОТГ.

Кошти на його 
облаштування 
виділила і 

Тернопільська обласна рада. 
Священнослужителі освятили 

приміщення, де відтепер  надавати-
муть інформаційні, соціальні, психо-
логічні послуги, проводитимуть за-
няття з лікувальної фізкультури для 
старших людей та людей з особли-
вими потребами. Також тут діятиме і 
клуб активного довголіття.

«Рівень розвитку суспільства ви-
значається кількома  показника-
ми. Серед них – ставлення до дітей 
та старших людей. Теребовлянська 
об’єднана територіальна громада 
якраз є прикладом того, як потрібно 
дбати про ці категорії населення. Ви 
перші в Україні почали створювати 
центри культури та дозвілля, у яких 
основний акцент робиться саме на 
розвиток юного покоління . І це ста-

ло можливим завдяки  реформам з 
децентралізації. Кошти на облашту-
вання таких центрів виділяються і з 
місцевого бюджету, і з тих, що надій-
шли  з державного бюджету для роз-
витку громади, - наголосив голова об-
ласної ради Віктор Овчарук. -  Водно-
час Теребовлянська громада є актив-
ною і у пошуку  інших джерел фінан-
сування для вирішення вкрай важ-
ливих питань. І, власне, ремонт при-
міщення цього  відділення Територі-
ального центру надання соціальних 
послуг уже для  старших людей – є 
таким прикладом. Він здійснений  у 
рамках обласного конкурсу проектів 
розвитку місцевого самоврядування, 
у якому взяла участь Теребовлянська 
об’єднана громада. Тернопільська об-
ласна рада виділила на реалізацію 
проекту майже 60 тисяч гривень. Від-
тепер тут, у комфортних у мовах,  ма-
ють можливість отримувати різнома-

нітні послуги  люди старшого віку та 
громадяни з обмеженими можливос-
тями, які проживають у громаді».

Частину необхідного обладнання 
для  повноцінної діяльності центру на-
дали і представники товариства Чер-
воного Хреста  Німеччини та Польщі.

Голова Теребовлянської об’єднаної 
громади Сергій Поперечний наголо-
сив на тому, що турбота про людей 
похилого віку є одним з тих завдань, 
які потрібно вирішувати щоденно.

У Теребовлі відкрили відремонтоване відділення 
ДеННОГО ПереБУВАННЯ ТерИТОрІАЛЬНОГО ЦеНТрУ 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Тернопільським 
пенсіонерам 
перерахують 

виплати 
З 1 травня 2017 року, відповідно до Зако-

ну України «Про державний бюджет України 
на 2017 рік», у зв’язку зі збільшенням розмі-
ру прожиткового мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність (1312,00 грн.), Тернопільське 
об’єднане управління  Пенсійного фонду Украї-
ни Тернопільської області проведе  перераху-
нок пенсій для окремих категорій осіб, обчисле-
них відповідно до статті 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання». Крім того, перерахунку підлягатимуть 
надбавки і підвищення до пенсій, розміри яких 
визначають від прожиткового мінімуму. Розмір 
підвищення кожному пенсіонеру буде розрахо-
вуватися індивідуально за матеріалами, наявни-
ми у пенсійній справі.

Увага! Не перераховуються з 01.05.2017 
року:

• пенсії працюючим пенсіонерам;
• підвищення дітям війни;
• додаткова пенсія учасникам аварії та по-

терпілим внаслідок ЧАЕС;
• розміри пенсій за віком за відсутності по-

вного страхового стажу (в тому числі жінки, які 
достроково вийшли на пенсію за віком).

Не зміниться розмір пенсії для тих громадян, 
у яких в складі пенсійної виплати є: 

• індексація;
• щомісячна державна адресна допомога, пе-

редбачена постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни № 265 до суми 949,00 грн.

Галина ГУМНИЦЬКА,
заступник начальника 

Тернопільського об’єднаного 
управління

 Пенсійного фонду України 
Тернопільської області.
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Отож, знайомтеся. Марія Хлян 
– майстер спорту міжнародного 
класу, чемпіонка і віце-чемпіонка 
Чемпіонату Європи серед молоді, 
представляє школу вищої спор-
тивної майстерності та товари-
ство «Динамо», студентка Терно-
пільського національного еконо-
мічного університету. 

Марія прийшла в зал у 14 ро-
ків. До того захоплювалася волей-
болом – однак через невисокий 
ріст не мала перспектив у цьому 
виді спорту. А ще майже три роки 
навчалася вокалу у музичній шко-
лі.  Її друзі займалися важкою ат-
летикою і запросили дівчину піти 
з ними в зал, подивитися, як вони 
тренуються. 

- Я спробувала підняти штан-
гу. Сподобалося, і відтоді не зра-
джую їй, - зізнається спортсмен-
ка. - Тренувалися ми у підвально-
му приміщенні місцевого будин-
ку культури. Там не створено яки-
хось особливих умов, однак є чу-
дові досвідчені тренери, які дуже 
люблять свою справу. Скажу біль-
ше, в нас навіть не було жіночого 
грифу, а тому норматив майстра 
спорту виконала на чоловічому.
«Мама мріяла, що я 
стану фельдшером»

У перший рік занять Марія по-
їхала на чемпіонат області у Хо-
ростків й одразу виборола перше 
місце.  Далі був чемпіонат Укра-
їни серед кадетів – там ввійшла 
у п’ятірку. Отоді вже загоріла-
ся цією справою. Перемоги дода-
ли ентузіазму - хотілося працюва-
ти над собою, вдосконалюватись, 
щоб досягати більших вершин. 

- У 2009 році поїхала на свій 
перший чемпіонат серед кадетів 
у Ізраїль – тоді для бронзи мені 
не вистачило 2 кілограми, - при-
гадує вона. -  Адже судді мені не 
зарахували одну підняту вагу. Та 
у 2012 році повернулася в Ізраїль 
і стала срібною призеркою вже 
серед юніорів. 

З 1 квітня 2010 року  Марія 
входить до складу Національної 
збірної України. Тепер дякує долі, 
що у далекому 2006-у прийшла з 
друзями у тренажерний зал. 

- Бувало, що мене відговорю-
вали від важкої атлетики. І бать-
ки спершу не схвалювали мій ви-
бір. Але я дуже вперта і вольова 
людина. Якщо вже вирішила, то 
мене важко переконати змінити 

своє рішення. Мама дуже хотіла, 
щоб я стала фельдшером. Однак 
мені ця професія була не до душі. 
Тож я спершу вступила у Ска-
латський коледж і здобула фах 
кухаря-кондитера. Далі поступи-
ла в Чортківський інститут еко-
номіки. Нещодавно закінчила ма-
гістратуру Тернопільського наці-
онального економічного універ-
ситету за напрямом «Державне 
управління». Ще планую вступи-
ти у Кам’янець-Подільський наці-
ональний університет, щоб здобу-
ти фізкультурну освіту. Сьогодні 
розумію – тоді зробила правиль-
ний вибір, адже мені подобається 
те, чим я займаюся і саме зі спор-
том пов’язую своє майбутнє.  

Спортивний зал, де Марія тре-
нувалася і досягала перших вер-
шин, знаходиться у підвалі. Ді-
вчина зізнається, його вже дав-
но треба оновити та розширити. 
Адже охочих займатися – багато. 
Та й вона могла б приїздити час-
тіше, якщо були б належні умови 
для занять спортом. Адже паузи 
у тренуваннях у важкій атлетиці 
неприпустимі. 

- Приходжу в зал – опален-
ня вимкнене, помити руки ніде, 
- каже спортсменка. – Звичайно, я 
сюди прийду завжди, адже у цьо-
му залі я починала займатися, він 
для мене рідний. Але є певні стан-
дарти і вимоги, їх потрібно дотри-
муватися. Наприклад, у нас кри-
вий поміст. Це впливає на техніку 

і стає причиною травм. Керівники 
області пообіцяли мені допомог-
ти з оновленням залу. Сподіваю-
ся, вони дотримають слова.

Марія мріє про участь в Олім-
пійських Іграх і впевнено йде  
до своєї мети.

- У 2016 році я була канди-
датом на участь в Олімпійських 
Іграх. Це - вагоме досягенння. Од-
нак, на жаль, через певні причи-
ни не змогла взяти участь у відбо-
рі. Звичайно, я переживала через 
це. Але переконана: не потрібно 
зациклюватися на своїх помилках 
і невдачах. Найважливіше те, що 
ми робимо сьогодні для того, щоб 
досягнути своїх мрій. 

А ще, Марія  жартує, їй без пе-
ремог - ніяк. Адже її  тренують 
люди з іменем Віктор, яке означає 
«переможець». 

- Мої тренери у Скалаті - по-
дружжя Вiктор Симів та Вікторія 
Шаймарданова. У збірній України 
я закріплена за Віктором Роман-
чуком. Тож як тут не перемагати! 
- усміхається дівчина. 

Марія дуже любить приїзди-
ти додому – у рідний Скалат. Адже 
тут її чекають найрідніші люди, 
які завжди її підтримують, хви-
люються і переживають за неї. За-
звичай приїздить додому двічі на 
рік – на Різдво і Великдень. Дівчи-
на зізнається,  у житті і в спорті її 
дуже підтримує віра в Бога. 

- Коли я готувалася до Чемпі-
онату Європи, якраз був Великий 

піст. Я щовечора молилася у ка-
пличці на території тренувальної 
бази, читала Хресну дорогу і по-
стила. У середу і п’ятницю не вжи-
вала м’яса. Хоча у нашому виді 
спорту постити не рекомендують, 
таке обмеження два дні на тиж-
день не вплинуло на мою вагу, 
тож тренери не були проти. 

Марія завжди бере на змаган-
ня іконки святих. Переконана, 
вони є для неї справжніми обере-
гами. Спортсменка вважає: силь-
на віра – це дуже велика підтрим-
ка у житті. А ще - важливо дава-
ти обітниці Богові і дотримува-
тися їх. Адже ми завжди просимо 
у Бога допомоги і підтримки, тож 
повинні віддавати щось взамін. 
Без макіяжу і манікюру 
не виходимо на подіум

Скалатчанка дуже любить 
вишивати бісером. Здебільшого 
створює ікони та картини. Для неї 
це - і захоплення, і своєрідна ме-
дитація, яка дуже заспокоює. Хоча 
зізнається, багато знайомих ди-
вуються такому її хобі. Так само 
не розуміють, як можна підніма-
ти штангу з манікюром. Дійсно, у 
спортсменки красиві, доглянуті 
нігті, пофарбовані у яскравий ко-
лір. Цікаво, що робити манікюр і 
покривати нігті гель-лаком Марія 
навчилася сама, тож до неї навіть 
звертаються дівчата зі збірної.

- Усі наші спортсменки дуже 
стежать за собою, - розповідає ді-

вчина. - І хоч ми займаємося чо-
ловічим видом спорту, для нас 
дуже важливо гарно виглядати. 
Я не можу без манікюру. У мене 
маленька рука, тому довгі нігті 
допомагають краще закріпити в 
руці штангу. До того ж мені подо-
бається, коли нігті красиві. Зма-
гання без манікюру – це не зма-
гання (ред. - усміхається). Під час 
різних чемпіонатів тренери з ін-
ших країн завжди кажуть нашим, 
що українські дівчата дуже кра-
сиві. А наш тренер жартує: «У нас 
тільки одна Хлян виходить на по-
міст, як на подіум». 

Наполегливість і впертість – 
це риси, які допомагають Марії у 
спорті. Вона ставить перед собою 
цілі і намагається їх досягати. 

- Інколи, буває, починаю ліну-
ватися і не хочу тренуватися. Але 
тоді думаю: кому від цього стане 
краще, коли я здамся? Навпаки, 
суперники будуть кепкувати, що 
я здалася. 

Сьогодні Марія готується до 
виступу на Всеукраїнській універ-
сіаді, а  далі - до поїздки на Все-
світню універсіаду, яка проходи-
тиме у Японії. «Наш ДЕНЬ» щиро 
зичить спортсменці успіху, насна-
ги та перемог! 

24-річна спортсменка, виступаючи у звичній ваговій 
категорії до 69 кг, підняла штангу вагою 99 кг у ривку 
та 126 кг у поштовху і здобула дві малі бронзові медалі 

та срібну нагороду за підсумками двох вправ, отримавши у сумі 
225 кг. В інтерв’ю газеті «Наш ДЕНЬ» Марія розповіла про свій 
шлях до успіху, захоплення та плани на майбутнє.

У цій дівчині гармонійно поєднуються краса і мужність, талант і сила духу. 
Вона знає, чого хоче і впевнено йде до своєї мети. Уродженка невеликого 
містечка на Тернопільщині підкорила Європу і мріє про Олімпійські Ігри. 
Скалатчанка Марія Хлян цієї весни стала срібною призеркою Чемпіонату 
Європи з важкої атлетики, який проходив у Хорватії. 

Юлія 
ТОМЧИШИН.

Марія ХЛЯН: «Головне - 
вірити в свої сили і 
ніколи не опускати 

рук через невдачі»
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«Корупційна» мапа, 
куди потекли гро-
шові ріки з України, 
вражає. На ній - 41 
країна світу!  

До понад третини фінан-
сових збитків від злочинів, які 
розслідує Національне антико-
рупційне бюро України, причет-
ні іноземні банки та компанії. У 
НАБУ вже встановили комерцій-
ні структури із щонайменше де-
сяти держав світу, за участі яких 
з України було виведено понад 
2,27 млрд. гривень, 428 млн. до-
ларів, 4,3 млн. євро та 825 тисяч 
фунтів стерлінгів.  

Так, лише до Латвії «втекло» 
з України $73,36 млн.  та 800 ти-
сяч євро. До Великої Британії 
- $208,133 млн. і 825 тисяч фун-
тів стерлінгів. До Швейцарії - 3,2 
млн. євро. До Австрії - два мі-
льярди гривень і $10,8 млн. А в 
Істанії та Німеччині підозрюва-
ні придбали елітну нерухомість.  

Найчастіше кінцевими бе-
нефіціарами закордонних 
компаній-учасників корупцій-
них схем є громадяни України. 
Самі ж компанії виконують роль 
посередника, який за сприяння 
топ-менеджменту держпідпри-
ємства купує його продукцію за 
цінами, нижчими за ринкові, або 
навпаки.

Найчастіше такі компанії-
посередники мають «прописку» 
у Великобританії та на Кіпрі. У 
цих країнах українських коруп-
ціонерів приваблює низьке опо-
даткування, спрощена фінансо-
ва звітність і високі гарантії кон-
фіденційності. А банківські опе-
рації, переважно, здійснюються 

через фінустанови у Латвії та Ав-
стрії, оскільки тамтешні банки 
працюють швидко й мають жор-
сткі стандарти дотримання бан-
ківської таємниці.

Дивлячись на ці косміч-
ні суми, спадає на думку рей-
тинг американського видання 
«Bloomberg», згідно з яким Укра-
їна входить до десятки найбід-
ніших країн світу. І те, як наша 
держава випрошує гроші у між-
народних фінансових донорів, 
зокрема в МВФ, та драконів-
ські умови, які виставляє цей же 
Фонд.  

Ось і знову Міжнародний ва-
лютний фонд зробив гучну зая-
ву стосовно підвищення пенсій-
ного віку. На заслужений відпо-
чинок - у 63 роки! Це - найперше, 
що вимагає МВФ. І ця вимога є 
критично важливою для продо-
вження співпраці України і Фон-
ду, заявив директор європей-
ського департаменту МВФ Пол 
Томсен. Й додав: пенсійна ре-
форма була частиною програми 
співпраці України і Фонду від са-
мого її початку, і кілька разів від-
кладалася.

«Про таку позицію нам офі-
ційно заявили ще п’ять місяців 
тому. Проте, я вважаю, що для 
нашої держави, такий підхід є не 

зовсім правильним», - прокомен-
тував вимогу МВФ міністр соці-
альної політики Андрій Рева. За-
значивши, що «зокрема, через 
відсутність в Україні якісної ме-
дицини, люди живуть не дуже 
довго». 

Як відомо, чиновники в МВФ 
на сентименти не страждають, 
тому той факт, що чимало укра-
їнців помирають, не дочекав-
шись пенсії, або, щойно її отри-
мавши, їх не турбує. 

Наполягає МВФ і на продажу 
української землі. Тим часом у 
світі від продажу сільськогоспо-
дарських земель почали відмов-
лятися. А деякі країни, які свого 
часу землю розпродали, тепер її 
скуповують назад. Бразилія та 
Німеччина, наприклад. 

І помилково вважати, що у 
країнах Заходу майже вся зем-
ля перебуває у приватній влас-
ності. Приміром, у США державі 
належить 50 відсотків сільсько-
господарських земель. В Естонії 
- 39 відсотків. В Ізраїлі - 91 від-
соток. У Франції - 60 відсотків. В 
Канаді - 92 відсотки. І ніхто ці та 
інші країни не змушує продавати 
землю. В Україні ж державі нале-
жить лише 35 відсотків сільсько-
господарських земель і МВФ на-
полягає, аби й ту продали. 

Щодо вартості землі. Для по-
рівняння: у сусідній Польщі гек-
тар землі в середньому коштує 
10 тисяч євро. А в Україні такий 
шмат нерідко готові продати 
всього за за 500-700 євро.

Експерти зазначають: укра-
їнські багатії, які вивели гроші 
в офшори, можуть і скуповува-
ти чорноземи. Не таємниця, що 
український уряд більше врахо-
вує інтереси олігархів та велико-
го бізнесу, часто всупереч інтер-
есам країни. Тому, все можливо. 

До речі, земельна та пенсійна 
реформи можуть запрацювати у 
наступні місяць-два, прогнозує 
міністр фінансів Олександр Да-
нилюк. Він упевнений: парла-
мент законопроекти підтримає. 

Запитувати в українців, чи 
згідні вони продати землю, оче-
видно, ніхто не збирається. І про 
недоцільність підвищення пен-
сійного віку вже влада говорить 
мляво. Для проформи. Адже на 
кону - чергові мільярдні позики.

Отож, з перемогою, МВФ!
Знайшли у владі і «вагоме» 

пояснення, чому третина наших 
громадян живуть за межею бід-
ності. Усі економічні негаразди 
в Україні спровоковані війною, 
заявив на телеканалі ZIK віце-
прем’єр-міністр Павло Розенко. 
За його словами, низькі зарп-
лати та високі ціни, в основно-
му, через війну. А як же в тако-
му випадку олігархам та бага-
тьом «слугам народу» вдається 
в часи війни виводити мільяр-
ди в офшори і 
вести розкішне 
життя?  
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Підготувала
Ольга ЧОрНА.

Понад 2 тисячі учасників за-
ходу проголосували за те, щоб 
на Всеукраїнський референдум 
було винесене питання в тако-
му формулюванні: «Чи підтриму-
єте ви продовження існуючої за-
борони на продаж земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня безстроково?».

Таку пропозицію підтримала 
переважна більшість присутніх 
на зібранні.

Також учасники зборів за-
твердили склад ініціативної гру-
пи чисельністю 10 тис. 62 особи. 

З цієї кількості більше, як півто-
ри тисячі чоловік були присутні 
на зборах, а інші – передали пись-
мові заяви про згоду на включен-
ня їх до складу ініціативної групи.

Лідер партії «Батьківщина» 
наголосила, що тільки народ 
України може вирішувати долю 
землі сільськогосподарського 
призначення.

«Наше завдання – захисти-
ти землю як національне багат-
ство та національне майбутнє. 
Це - доленосна боротьба за зем-
лю», – сказала Тимошенко.

Голова партії також звернула 
увагу на те, що президент Укра-
їни Петро Порошенко, як гарант 
Конституції, мав право виконати 
норму Основного Закону й ого-
лосити про проведення рефе-
рендуму за ініціативою прези-
дента і, таким чином, запитати в 
українців, чи вони хочуть дозво-
лити продаж сільськогосподар-
ської землі. Але глава держави 
цим правом не скористався.

Як відомо, ініціаторами збо-
рів щодо проведення Всеукраїн-
ського референдуму про заборо-

ну продажу сільськогосподарської 
землі, окрім партії «Батьківщина», 
стала Асоціація фермерів та при-
ватних землевласників України.

Також до ініціативи приєдна-
лася партія ВО «Свобода».

Варто зазначити, що участь у 
зборах взяли представники Тер-
нопільської обласної партійної 
організації ВО «Батьківщина».

За словами голови ТОО ВО 
«Батьківщина» Василя Деревля-
ного, парторганізація на Терно-
пільщині докладе максимум зу-
силь для того, щоб референдум 

відбувся чесно та прозоро.
«Наша фракція в обласній 

раді першою ініціювала розгляд 
питання необхідності проведен-
ня референдуму на позачерговій 
сесії. На минулому тижні ми про-
вели нараду з фермерами, пред-
ставниками громадських орга-
нізацій, на якій одностайно ви-
рішили, що референдум є необ-
хідним для збереження україн-
ської землі у власності держа-
ви. І спільно ми зробимо все, щоб 
він відбувся чесно та прозоро», 
– підкреслив політик.

Юлія ТИМОШеНКО:
 «Тільки народ України 
може вирішувати 
долю своєї землі» 
19 квітня у Києві відбулися збори громадян України щодо 

ініціативи проведення Всеукраїнського референдуму 
про заборону продажу сільськогосподарської землі.
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У Тернополі – 
9 мільйонерів,

 а в Тернопільсько-
му районі – два

З початку 
деклараційної 
кампанії до 

Тернопільської 
ОДПІ подано 1775 
декларацій про доходи 
за 2016 рік, з яких – 
708 декларацій подано 
громадянами, які 
зобов’язані подавати 
такі декларації. 

Сума доходів склала май-
же 95 млн. грн., а бюджети 
отримають 4 млн. 375 тис. 
грн. податку на доходи та 942 
тис. грн. військового збору.

Активно декларують до-
ходи громадяни, які отри-
мали у 2016 році доходи 
від продажу нерухомого 
та рухомого майна. Ними 
уже задекларовано 33 млн. 
грн. доходів, з яких бюдже-
ти отримають більш як 767 
тис. грн. податку.

Дев’ятеро жителів об-
ласного центру та двоє Тер-
нопільського району заде-
кларували доходи, більші за 
1 млн. грн.

У відділі організації ро-
боти Тернопільської ОДПІ 
нагадують: останній день 
подання даної декларації – 
3 травня 2017 року.

Щодо питань заповнен-
ня та подання деклара-
цій – звертайтесь до Цен-
тру обслуговування гро-
мадян, телефон для дові-
док: 43-46-10.
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"Хотілося побачити сучасних 
авторів. А вони всі збиралися 
в одному місці"

- Як так вийшло, що ви вирішили 
організувати літературний фести-
валь у Тернополі?

- У 2012 році я поїхав до Львова на Фо-
рум видавців з моїм другом Ігорем Біли-
ком. Ми були на "Ночі еротичної поезії". 
Просиділи до ранку, і наприкінці говорю 
йому: "Слухай, Ігорю, а чому ми їздимо до 
Львова, а в Тернополі нічого такого не-
має?". Хотілося нової літератури, побачи-
ти сучасних авторів. А вони всі збирали-
ся в одному місці. І тоді виникла ідея зро-
бити щось таке в Тернополі. Форум був у 
вересні, а в грудні почали організовува-
ти тут. Ми тоді думали, що робимо вели-
ке дійство, навіть назвали його фестива-
лем сучасної української літератури і му-
зики. Тепер розуміємо, що це був далеко 
не фестиваль. Ми не до кінця орієнтува-
лися в сучасному літературному процесі 
й авторах, на яку цільову аудиторію роз-
раховуємо. Програму писали за годину 
до відкриття. Нам було по 19 років, і ми 
не задумувалися над такими глобальни-
ми речами. Взялися і зробили. 

- Де ви знаходили учасників? Хто 
взагалі погодився приїхати, не знаю-
чи, що це за фестиваль?

- Ми розраховували на знайомих і 
знайомих знайомих. Я тоді навчався у 
Львівському університеті на журналіс-
тиці. Просив викладачів, аби допомогли. 
Долучився наш поет Юрій Матевощук - 
він нині програмний директор фестива-
лю. Ми не знали, як деякі автори, які по-
годилися приїхати, виглядають. Найпер-
ше - їх треба було привезти сюди й по-
селити. Підприємці дивилися великими 
круглими очима на те, що роблять діти. 
"У Тернополі? Таке?". Але відгукували-
ся, щоб чимось допомогти фестивалю. 
А місто надало приміщення Українсько-
го дому "Перемога", в якому і цього року 
проводимо фестиваль. 

- Звідки виникла така ідея - назва-
ти фестиваль однією літерою: "Ї"?

- У Львові є "Форум видавців", у Чер-
нівцях - "Meridian Czernowitz". Нам по-
трібен був свій бренд. Якось я перегля-

дав алфавіти слов’янських мов. У жодно-
му не було літери "Ї", окрім українського. 
Цю назву класно сприйняли в творчому 
середовищі. І на другому фестивалі вже 
почали звучати прізвища Жадана, Ан-
друховича, Прохаська, Іздрика. Вони всі 
відкриті у спілкуванні й погоджували-
ся приїхати навіть за невеликі гонорари. 
Після другого фестивалю сформувалася і 
наша команда. До речі, цього року хоче-
мо встановити пам’ятник "Ї". Це буде ве-
личезна літера, яка буде підсвічуватися. 
"Українці не готові платити 
за культуру"

- З якими труднощами ви зіткну-
лися? Важко провести в невеликому 
місті літературний фестиваль?

- Важко через те, що такі заходи доро-
гі, але українці не готові платити за куль-
туру. За ніч "просадити" у клубі п’ятсот 
гривень - запросто. А віддати триста 
п’ятдесят за фестиваль - такою була се-
редня ціна на квитки минулого року - до-
рого. Але ніхто не задумується, що вкла-
дається в цей фестиваль. Кожен прихо-
дить, щоб відпочити, а відпочити мають 
і вуха, і очі. Потрібні кошти на оренду 

приміщення, гонорари, які почали рос-
ти. Спонсори не спішать, всі думають, 
якщо продають квитки, то заробляють 
на цьому. Насправді максимум, на що ми 
заробили - це пляшка вина і шоколад-
ка у 2015 році. "Що там у нас лишилося? 
600 гривень. Ну давайте купимо хоро-
шого вина, шоколад і подумаємо, що ро-
бити далі". Ми розуміємо, що не зароби-
мо на ньому, це хобі, яким усі горять. До 
речі, цього року тернополяни підтрима-
ли фестиваль у конкурсі громадських 
проектів. Ми виграли 99 тисяч на музич-
не обладнання, поліграфію та проживан-
ня учасників. Це допомогло нам зроби-
ти трошки дешевшими квитки. Зараз їх 
можна придбати за 200 гривень. 

- У нас не так уже й багато якіс-
них подій. Особливо - культурних. 
Люди проводять час у торгово-
розважальних центрах, на площі або 
в парку. Наскільки такий фестиваль 
може змінити і саме місто?

- Цьогорічне гасло "Ї" - культур-
на ідентифікація. Символом є відбиток 
людського пальця. Ця ідея виникла піс-
ля дискусії в соцмережі про те, що таке 
культура, чому мистецькі фестивалі по-
трібні й скільки у культурний розвиток 
вкладають, наприклад, ті самі поляки. У 
них держава фінансує літературні рези-
денції, оплачує проживання і гонорари 
письменникам,  організовує мистецькі 
фестивалі, на які запрошують учасників 
з інших країн, щоб знайомитися з поль-
ською культурою. Ми відкриваємо кор-
дони для України, і світ відкриває кор-
дони для нас. Але що ми покажемо сві-
тові? Аби презентувати себе, треба фор-
мувати у першу чергу молодь. Адже саме 
молоді люди будуть їхати в світ і розка-

зувати, яка в нас країна, якою є україн-
ська культура. Якщо не робити цього, то 
за чим впізнаватимуть Україну? За рево-
люцією? А ще за чим? За війною? Ми ма-
ємо формувати багаж того, чим потім бу-
демо гордитися, бо в нас є все для цього. 
За час фестивалю в Тернополі почали ви-
никати літературні студії, молодь почала 
активізувати сама себе. Виявилося, що в 
людей є попит на такі заходи. До нас ба-
гато їдуть з інших міст. Лише сорок від-
сотків відвідувачів фестивалю - жителі 
Тернополя. З Києва багато приїжджають, 
зі Львова, Одеси, Дніпра. Кожен гість фес-
тивалю купує не лише квиток, а й каву. 
Він говорить про місто в соціальних ме-
режах, снідає, обідає, вечеряє в кафе - і 
місто розвивається.  
Іздрик, Забужко, Андрухович, 
Винничук, Скрипін…

- Розкажіть про цьогорічний "Ї": 
хто, що і де?

- Буде кілька сцен фестивалю - літера-
турна, музична, лекційна зона і кіносцена. 
Якщо говорити про оголошених учасни-
ків, на музичній сцені в нас будуть такі ви-
конавці та гурти, як "Один в каное", "Кім-
ната Гретхен", "Лінія Маннергейма" - но-
вий проект Сергія Жадана, "Drumтиатр" 
Юрка Іздрика, "Epolets" і "Рэспубліка Палі-
на" з Білорусі. На літературній сцені буде 
також Сергій Жадан, Юрій Андрухович, 
Леся Мудрак, Павло Коробчук, брати Ка-
пранови, Максим Кідрук, Юрій Винничук, 
Юрко Іздрик. Віталій Рожко з Білорусі, Ві-
кторія Дикобраз, Оксана Забужко, Богдан-
Олег Горобчук, Марк Лівін, Катерина Баб-
кіна, Андрій Бондар, Маріяна Кіяновська, 
Богдан Логвиненко, Маркіян Камиш. Че-
каємо нашого земляка Василя Махна, 
який вже багато років живе у Нью-Йорку. 
Презентації деяких авторів будуть сюрп-
ризом і для нас самих.  Олександр Ірва-
нець презентуватиме свій новий роман, 
у якому дає альтернативне бачення, якою 
була б історія України, якби жили певні 
ключові особистості, наприклад, Степан 
Бандера. Цього року ми значну увагу при-
діляємо українському кінематографу. Бу-
демо презентувати три стрічки: "Гніздо 
горлиці", "Моя бабуся Фані Каплан" і "Led 
Show Metanoia". На лекційній сцені чекає-
мо Мар’яну Савку та Романа Скрипіна. Але 
це ще не всі учасники. Заходи починати-
муться о 15-ій і триватимуть до ранку. 

- Назвіть дві головні причини, чому 
варто відвідати фестиваль?

- По-перше, я не знаю, де можна купи-
ти такі дешеві квитки на всі дні фестива-
лю. На три дні цілодобової зустрічі з клю-
човими людьми культурно-мистецького 
процесу України. І головна причина 
- якщо ви любите українську культуру, 
якщо вам цікаві літера-
тура й музика, то ви вже 
маєте збиратися до Тер-
нополя. 

«Ìè íå äî ê³íöÿ îð³ºíòóâàëèñÿ 
â ñó÷àñíèõ àâòîðàõ ³ ë³òåðàòóð³. 

Àëå íàì áóëî ïî 19 ðîê³â. 
Âçÿëèñÿ ³ çðîáèëè»

Як студенти без грошей і зв’язків організували в невеликому місті мистець-
кий фестиваль і зробили його популярним, що таке Тернопіль і чому сюди їдуть 
музиканти й письменники, для чого формувати культурний простір і як він нас 
змінює, якою була б Україна, якби жив Бандера, і які забаганки у відомих - про все 
це і трохи більше в інтерв’ю із засновником фестивалю "Ї" Василем Томчишиним 
(на фото вгорі).

У Тернополі з 12 по 14 травня відбудеться ювілейний - 5-ий фестиваль "Ї". А це 
означає, що можна буде спілкуватися "в коридорі" з живими класиками, почути, 
як улюблений автор читає свій новий твір, дискутувати про минуле й майбутнє, 
повернутися в сучасне з музикою найцікавіших українських гуртів і просто три 
дні провести в атмосфері європейської розкутості та відкритості.

Сьогодні фестиваль вважається одним із найкращих мистецьких заходів 
України, на нього приїжджають зірки вищої ліги літератури, музиканти й лекто-
ри. Саме "Ї" дав маленькому обласному центру велику ідею культурної місії. Біль-
ше того, завдяки йому самі тернополяни знову відкривають для себе своє місто.

Антоніна БрИК.

Юрій Винничук з Юрієм Матевощуком під час фестивалю "Ї"
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У приміщенні Тернопільської ОДПІ 
відбувся черговий сеанс телефонно-
го зв’язку - «гаряча» лінія. На запитан-
ня відповідала головний державний ін-
спектор відділу організації роботи Тер-
нопільської ОДПІ Галина Оленин. До ува-
ги читачів найактуальніші питання.

- Моя мама у 2015 році отримала 
статус резидента Іспанії. У 2016-у про-
дала в Україні будинок, який був отри-
маний нею у спадщину від батька. Чи по-
трібно їй сплачувати податок від тако-
го доходу? Якщо так, то в якому розмірі?

- Дохід від операцій з продажу не часті-
ше одного разу на рік об’єктів нерухомос-
ті, які перебувають у власності фізичної 
особи-нерезидента менше трьох років, але 
були одержані такими фізичними особа-
ми у спадщину, не оподатковується подат-
ком на доходи фізичних осіб. При цьому, у 
разі продажу протягом звітного податко-
вого року більш, як одного з об’єктів неру-
хомості, одержаний дохід буде оподаткову-
ватися за ставкою 18 відсотків для фізич-
них осіб-нерезидентів.

- Моя донька навчається одночасно 
в двох навчальних закладах на платній 

формі. Один із них - в Польщі. Чи можу 
я, для отримання податкової знижки, 
внести до витрат суми коштів за на-
вчання у двох згаданих навчальних за-
кладах? 

- Податкову знижку може отримати ви-
ключно резидент, який має реєстрацій-
ний номер облікової картки платника по-
датку. Норми Податкового кодексу не об-
межують кількість навчальних закладів, 
оплату за навчання в яких можна включа-
ти до податкової знижки. Однак, встанов-
лено: загальна сума податкової знижки не 
може перевищувати суму річного загаль-
ного оподаткованого доходу, нараховано-
го як зарплата, зменшена на суму податко-
вої соціальної пільги, за її наявності. Також 
Кодексом регламентовано, що платник по-
датку має право включити до податкової 
знижки суму коштів, сплачених виключ-
но на користь вітчизняних закладів осві-
ти. Таким чином, кошти, сплачені на ко-
ристь закладу освіти в Польщі, ви не змо-
жете «показати» у поданій декларації для 
отримання податкової знижки.

- Я зареєстрований як підприємець з 
1998 року. В минулих роках неодноразо-

во звертався до  міської податкової для 
отримання письмової податкової кон-
сультації. Чув, що відбулися зміни в цьо-
му напрямку. Які саме? 

- Суттєві зміни відбулися ще торік, 
адже податкові інспекції «на місцях» на-
дають лише усні консультації, а індивіду-
альні письмові консультації для платників 
з початку 2016 року надають контролюю-
чі органи в АР Крим, містах Києві та Севас-
тополі, областях, міжрегіональними тери-
торіальними органами, центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує держав-
ну податкову і митну політику, тобто ДФС 
України. 

Іншими змінами, внесеними Законом 
№1797 до ст.52 та 53 Податкового кодексу, 
з квітня 2017 року  переглянуто порядок 
надання податкових консультацій, вста-
новлено вимоги до форми запиту на отри-
мання консультації, запроваджено Єдиний 
реєстр консультацій. Зокрема, письмовий 
запит на отримання консультації повинен 
містити такі реквізити: прізвище, ім’я,  по-
батькові фізособи, податкову адресу, но-
мер телефону і адресу електронної пошти, 
якщо така існує; реєстраційний номер об-

лікової картки платника податків, або се-
рію та номер паспорта, якщо фізична осо-
ба відмовилася від реєстраційного номера; 
зазначення, в чому полягає практична не-
обхідність отримання податкової консуль-
тації; підпис платника податків; дата під-
писання звернення. Якщо звернення плат-
ника податків не відповідає зазначеним 
вимогам, консультація не надається, а над-
силається відмова.

Також змінено строк надання письмо-
вої консультації, який складає зараз 25 ка-
лендарних днів з можливістю продовжен-
ня такого строку, але не більше, ніж на 10 
календарних днів. У разі продовження тер-
міну розгляду звернення обов’язково пові-
домляють про це платника.

Консультація, надана в письмовій фор-
мі, підлягає реєстрації в єдиній базі кон-
сультацій та розміщенню на офіційному 
веб-сайті ДФС. Таким чином, щоб отримати 
індивідуальну  письмову податкову кон-
сультацію, вам на сьогодні слід звернутись 
до Головного управління ДФС у Тернопіль-
ській області або до ДФС України.

Відділ організації роботи
 Тернопільської ОДПІ. 

Про основні зміни в оподаткуванні фізосіб - на «гарячій» лінії

Гаряче розпочався тиждень 
у Тернопільській міській 
раді. На понеділок була 

запланована п’ятнадцята сесія, 
однак із самого ранку вхід 
у приміщення заблокували 
представники ВО «Свобода». 

Вони вирішили не впускати на се-
сію трьох своїх екс-партійців Івана Со-
роколіта, Ігоря Турського і Романа На-
вроцького. Останніх віднедавна ви-
ключили з партії через те, що вони 
у своїх публічних виступах і голосу-
ваннях відійшли від програмових за-
сад, з якими політична партія йшла на 
місцеві вибори. Цікаво, що блокували 
тернопільську мерію не лише терно-
поляни - хвилюють проблеми файного 
міста мешканців районів області та су-
сідніх регіонів. 

Депутатів-вигнанців назвали зрад-
никами і підготували для них смітни-
ки. Запаслися протестувальники і яй-
цями та зеленкою. 

- Ці люди зрадили партію, – зазна-
чив Михайло Головко. – Вони зради-
ли програму, з якою йшли на вибори, 
зрадили виборців, які віддали свої го-
лоси за «Свободу», партійні положен-
ня, отримували регулярні стягнення, 
зауваження, догани упродовж півтора 
року. Але вони не реагували. Всупереч 
рішенню партії співпрацювали з БПП, і 
в кінцевому результаті - ось такий фі-
нал. Ми запустимо процедуру відкли-
кання і здачі мандатів. Ми до них звер-
нулися відкрито: скиньте свої манда-
ти, ви зрадили політичну силу, від якої 
йшли на вибори. 

Іван Сороколіт, Ігор Турський та 
Роман Навроцький прийшли на се-
сію зі своїми виборцями. Також їх під-
тримала частина депутатів і громад-
ські активісти. Тернополяни кажуть, 
що роботою депутатів задоволені і не 
згодні з тим, що вони повинні скласти 
свої мандати. 

Блокувальники відмовилися впус-

кати трьох депутатів. А їх колеги, що 
висловили підтримку «вигнанцям», 
відмовилися заходити у сесійну залу. 
Не обійшлося без провокацій. По-
страждали від них двоє депутатів від 
БПП – їх забрала з місця події «швид-
ка». Юрію Смакоузу бризнули в облич-
чя перцевим балончиком, коли він на-
магався пройти у приміщення ради. 
Також влучили в око яйцем депутату 
Володимиру Міську. 

В одного з потерпілих медики діа-
гностували хімічний опік очей. Інший 
потерпілий звернувся до медиків із за-
критою травмою лівої повіки, повідо-
мили в обласному управлінні поліції

Міський голова Сергій Надал не 
вийшов до тернополян. Біля 11.00 
від оголосив, що сесія переноситься, 
оскільки немає кворуму. Зазначив, що 
про дату наступного пленарного засі-
дання буде повідомлено додатково.

- Нами спільно було прийнято рі-
шення не загострювати ситуацію та не 
проводити сесію міської ради, - таку 
заяву Сергія Надала поширила його 
прес-служба. - Мені шкода, що терно-
поляни стали заручниками трьох де-
путатів, які були виключені з партій-
них списків. Сподіваюсь, що інші де-
путати все-таки зможуть мобілізува-
тися та найближчим часом зібратись, 
щоб провести сесію і забезпечити по-
вноцінну роботу міської ради і життє-

діяльність міста.
Іван Сороколіт, Ігор Турський, Ро-

ман Навроцький та депутати, що їх пі-
тримали, звернулися до правоохорон-
ців із заявами про перешкоджання у 
здійсненні їх депутатських повнова-
жень.

- На мою думку, це порушення стат-
ті 351 ККУ – перешкоджання діяль-
ності депутата місцевої ради, що тяг-
не за собою кримінальну відпові-
дальність, – зазначив Іван Сороколіт. 
– Оскільки я вже сьомий рік депутат, 
то не маю бажання триматися за ман-
дат. Але виборці забороняють мені йо-
го складати. Якщо в третіх осіб є ба-
жання, щоб я склав мандат, то їм тре-
ба поспілкуватися спочатку з тими, 
хто мене обирав. Якщо в рамках чин-
ного законодавства будуть зібрані під-
писи, пройдені всі процедури, за ман-
дат триматися не буду. Але складання 
мандату з мого боку якраз і буде зра-
дою виборців. 

За цим зверненням слідчий під-
розділ Тернопільського відділу полі-
ції розпочав кримінальне проваджен-
ня за статтею  351 ККУ - перешко-
джання діяльності народного депута-
та України та депутата місцевої ради. 
В рамках провадження правоохорон-
ці з’ясовуватимуть й обставини на-
несення тілесних ушкоджень депута-
там.

У Тернополі – депутатські війни
Під стінами міської ради 
встановили смітники
і кидались яйцями

Видурюють кошти 
від імені голови ОДА 

Невідомі особи просять перерахувати ко-
шти начебто у благодійний фонд сиріт.

- Останнім часом до директорів закладів 
професійно-технічної освіти області телефону-
ють аферисти, представляючись помічниками го-
лови ОДА Степана Барни, й виманюють гроші на-
чебто на сиріт. Ці люди – шахраї, які маніпулюють 
суспільною свідомістю. Аби не потрапити на їхній 
гачок, будьте пильними й ретельно перевіряйте 
інформацію, - повідомили в обласній адміністра-
ції.

При виявленні подібних фактів жителів об-
ласті просять одразу ж повідомляти  у поліцію. З 
приводу цих подій наразі триває перевірка.

Злочинець викрав з банкома-
ту майже півмільйона

Злочин стався у Тернополі в торговельному 
центрі. Зловмисник нахабно викрав з банкома-
ту 452 тисячі гривень.

До правоохоронців звернулися зі служби ін-
формаційної безпеки ПАТ «Райффайзен банк 
Аваль». Вони розповіли, що ввечері 19 квітня не-
відомий втрутився в електронну систему банко-
мату, який встановлений у приміщенні торгового 
центру «Новус» на вулиці Перля.

Зловмисник відкрив кришку сервісної части-
ни банкомату та пошкодив шлейф клавіатури з 
допомогою підключення мобільного пристрою. 
Завдяки цим маніпуляціям йому вдалося поцупи-
ти гроші. 

Злодія зафіксували камери відеоспостережен-
ня. На відео видно, що в приміщенні перебували 
ще кілька відвідувачів торгового центру, коли чо-
ловік викрадав кошти.

Наразі зловмисника розшукують. 

Здати нелегальну зброю 
можна до 30 квітня

Чотири дні залишилося до завершення місяч-
ника добровільної здачі зброї. Впродовж квітня 
люди мали змогу добровільно здати зброю, вибу-
хові матеріали та спеціальні засоби, які зберігали 
незаконно.

- За 24 дні квітня мешканці Тернопілля 
принесли до поліції 127 одиниць зброї, - роз-
повіли в обласному управлінні поліції. - Зо-
крема, 95 одиниць мисливської, а також 14 - 
холодної зброї. Здали і 47 боєприпасів та 18 
спецзасобів. 

Поліцейські нагадують, що громадян, які до-
бровільно здадуть нелегальну зброю, боєприпа-
си, вибухові матеріали та спеціальні засоби, звіль-
няють від кримінальної відповідальності. Трива-
тиме місячник до 30 квітня.
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Не хочу вдаватися до статистики, 
але так, як тепер живе, а точніше -  жи-
вотіє більшість українців, - гірше вже не-
має куди. Хоч влада з усіх брехунців на 
чолі з прислужливими  засобами масо-
вої інформації торять людям протилеж-
не.  Дехто навіть і вірить таким нісеніт-
ницям.  Скажімо, за останніми даними 
ООН та міжнародних організацій Україна 
займає друге місце після Молдови у єв-
ропейському просторі, як одна з найбід-
ніших держав. А що тут дивного? Посу-
діть самі. Заводи і фабрики розвалені або 
приватизовані, аналогічно - в сільському 
господарстві і соціальній сфері. Давайте 
відгорнемо час назад, особливо для мо-
лоді, яка нині масово виїжджає за кор-
дон. Зокрема, в Збаразькому районі дія-
ло більше 50 підприємств різної форми 
власності, функціонувало 28 сільських 
господарств, будувалися житлові спо-
руди, дороги, школи, дитячі садки, бані, 
побутові заклади, активно розвивалася 
торговельна мережа. І так - в кожному 
районі області. Все це колись давало ро-
бочі місця, творило добробут, приносило 
дохід державі і працюючим. Тепер, в біль-
шості випадків, це знищено, а все краще 
приватизоване і служить купці небожи-
телів. У жодній цивілізованій державі та-
кої астрономічної диспропорції  між ба-
гатими і трудовим населенням немає. 

Для прикладу - Польща. Її валовий 
внутрішній дохід  на душу населення у 
12 разів вищий, ніж у нас. Тому й не див-
но, що українці масово їдуть туди на за-
робітки, перевозять  свої сім’ї, шлють 
кошти  родичам, щоб ті могли вижити в  
злиденних умовах. 

А, може, я помиляюся?  Може, влада 
нас почула і виправила свої помилки, а я 
- сліпий  і не бачу? Давайте разом прига-
даємо, як нещодавно наші державні пра-
вителі до хрипоти в голосі на всі лади 
стверджували: яке це благо - підвищення 
мінімальної зарплати, будемо отримува-
ти 3200 гривень! Аж страшно ставало від 
цих вигуків: ото нарешті заживемо і за-
шикуємо на всі боки, кишені розпре від 
такого подарунку!  Складається вражен-
ня, що ці люди ніколи не бувають в мага-
зинах, аптеках, не платять за комуналь-
ні послуги та й взагалі не орієнтуються 
в цінах так званого ліберального укла-
ду життя. В цьому плані Україна вже дав-
но переплюнула найближчих зарубіжних 
сусідів. Тому й не дивно, що одну із най-
багатших колись країн європейського 

простору перетворили у прохачку з неза-
видним майбутнім. 

Ось в такому колапсі живемо і мовч-
ки борсаємося. Сьогодні пенсія у нас в се-
редньому становить від 30 до 100 євро. 
Це - на рівні республіки Таджикистан. 
Хоча в Європі мінімалка починається від 
500 – 700 євро. Та й наші зарплати, у по-
рівняні з європейськими, в жодні рамки 
не влазять.        

Зате статки українських владоможців 
не мають меж і не піддаються контролю. 
А ми і далі путаємося в олігархів під но-
гами та й ще з простягнутою рукою, ніби 
просимо милостиню. Інколи вони займа-
ються меценатством  і  благодійністю - з 
барського плеча кидають дещицю своїм 
холопам, тішаться, що обібрали україн-
ців до нитки. Ганьба нам всім за таку на-
ругу і блюзнірство!

Ми давно знаємо, як новоспечені олі-
гархи «гарують» у своїх палацах і маєт-
ках, як шикують у закордонних вояжах, 
знаємо, як купаються у розкошах і все-
дозволеності, ігноруючи на наші запити і 
потреби. А нещодавно ми обговорювали  
їхні злодійські доходи - коли Євросоюз 
змусив показати в електронних деклара-
ціях їхні статки. Народ жахнувся від по-
чутого і побаченого. Хоча слуги народу, 
очевидно, далеко не сказали правди лю-
дям і показали лише дещицю від награ-
бованого. Купка  казнокрадів взяла в за-
ручники  всю Україну і її народ.  

Чому так сталося? Де корінь зла? Де 
вихід із кризи і біди? Хто виведе нас із 
прірви? Зрештою, хто винен?

Суцільна корупція, хабарництво, не-
професіоналізм, безвідповідальність, ви-
користання службового становища  ста-
ли нормою  щоденної діяльності укра-
їнських владоможців.  Кругова порука 
і вседозволеність руйнують економіку 
держави, знищують соціальну справед-
ливість.

Вся наша біда в системі діючої влади, 
яка не хоче нести відповідальності перед 
своїм народом, хоча, згідно з Конститу-
цією, джерелом влади є саме він. Але це 
- лише слова і ширма. Насправді у про-
стих людей нині немає реального меха-
нізму і контрольних функцій за виконан-
ням чи то чиновниками, чи народними 
депутатами вимог законодавства і сво-
їх обов’язків. І хоча ми маємо органи міс-
цевого самоврядування по всій вертика-
лі, проте, без матеріальних і фінансових 
можливостей, без підпорядкування ви-

конавчих кадрів, їх вплив зніве-
льований. Народу залишається 
одне – злиденне існування.

В Україні створено таку сис-
тему влади, яка одноосібно панує 
над суспільством, служить влас-
ним та олігархічним інтересам. 
У результаті - розкрадання дер-
жавних ресурсів, руйнація еко-
номіки, втрата соціальних гаран-
тій вже стали нормою Хоча влада 
час від часу докидає якісь копійки 
до пенсій, до так званих соцстан-
дартів, але це - нуль в порівнянні 
з цінами на продукти харчування, 
товари першої необхідності та та-
рифами на комунальні послуги. 

     Що робити? Вихід один – змі-
на системи влади. Вона потрібна 
суспільству і людям. Все, що зараз 
робиться в державі, лише імітація 
так званих реформ та боротьби з коруп-
цією. Змінилося лише одне: в крісла ко-
лишньої номенклатури всілися вже те-
перішні нувориші. В більшості випадків 
вони прийшли з майданів, за партійними 
квотами, зовсім не маючи управлінсько-
го досвіду, проте крадуть у рази більше 
від попередників і нічого не роблять для 
людей. Вони служать лише тим, хто їх 
призначив. Скажімо, той же Збаразький 
район стоїть на мертвій точці.

Тому влада має перейти під контр-
оль народу. В першу чергу, слід ліквіду-
вати державні адміністрації, як головне 
гальмо розвитку держави та розсадник 
корупційних схем. Влада має перейти 
до органів місцевого самоврядування, 
які мають отримати повноцінну право-
ву, економічну, фінансову, кадрову спро-
можність. Саме вони будуть здійснювати 
економічний і соціальний розвиток сво-
їх територій, будуть підзвітні своїм ви-
борцям і контрольовані ними. Отже й ко-
рупційна складова різко впаде, та й гро-
мада не дасть проводити експерименти 
над собою. 

Але народовладдя нашим чиновни-
кам аж ніяк не потрібне. При владі вони 
мають чималий бізнес, не платять подат-
ки, ховають свої рахунки в офшорних зо-
нах, заробляють мільйони і мільярди. Їм 
- не до народу. Про нього згадують лише 
під час чергових виборів, тоді брешуть 
на всі лади, чого тільки не обіцяють, ду-
рять на кожному кроці. І, як не дивно, 
наш дядько сліпо вірить цим побрехень-
кам. У нас в країні в півтора раза біль-

ше назв партій, ніж національностей. На 
превеликий жаль, в цих ігрищах ми бе-
ремо участь, а політики вчергове збит-
куються над нами, влаштувавши відкри-
тий геноцид. Головне - привласнити, роз-
державити, розкрасти, продати собі рід-
ним за безцінь. 

Але в Україні є ще товар, який до кін-
ця не розграбований і не приватизова-
ний.  Це - золота українська земля. Сво-
го часу німецький канцлер Бісмарк ска-
зав: хто буде володіти цією землею, той 
буде володіти світом. А у Верховній Раді 
вже не раз прагнули пустити наші чорно-
земи з молотка.  

Гроші, щоб скупити землю, у декого 
є,  але вони -  не українського походжен-
ня. Арабські, китайські, російські компа-
нії через підставні структури готові до 
такої процедури. Чекають лише відмаш-
ки. Хоча земля нині, нібито, в руках на-
роду, але володіє він нею суто формаль-
но. Земельні паї селян давно в оренді і 
більшість людей через свої злидні гото-
ві продати їх. В такому випадку ми може-
мо втратити свій суверенітет. Право ви-
купу землі, на мій погляд, має належати 
винятково державі, з наступною переда-
чею її в оренду. 

Лукаві дії наших правителів не пови-
нні ввести нас в чергову облуду або афе-
ру. Або ми разом доб’ємося перемін на 
краще, або нас усіх знищить дійсність. 
Усе -  в наших руках.

Зеновій ВИСОЦЬКИЙ,
 член Національної спілки

 журналістів України.
 Збаразький район.

І все ж, куди ми Рухаємося?
На моє переконання, все більше співвітчизників задумуються над 
простим риторичним запитанням – що ми будуємо, куди  прямуємо та й 
взагалі при такому нинішньому рівні життя, що нас чекає вже завтра? 

Приємна подія у культурно-мистецькому житті нашого 
краю відбулася минулої п’ятниці.  Цього дня відомі терно-
пільські літератори Богдан Андрушків та Богдан Мельни-
чук презентували громаді книгу «Ярослав Омелян – погляд 
на життя крізь призму страждань і надії», яка побачила світ 
за підтримки Ліги підприємців «Українська справа». Авто-
ри цієї своєрідної монографії в художньо-публіцистичній 
формі здійснили екскурс у життя непересічної людини, на-
шого земляка, відомого в Україні й за кордоном художника-
графіка. У передмові до видання вони обґрунтували спробу 
створити своєрідний портрет Ярослава Омеляна своїм ба-
жанням заглибитися у суспільні процеси та явища, свідком 
чи учасником яких був герой твору, щоб збагнути роль мис-
тецтва і конкретного художника у становленні суспільної 
моралі та духовності. 

- Видання книги «Ярослав Омелян – погляд на життя 
крізь призму страждань і надії»  - лише один з аспектів ді-
яльності нашої громадської організації в напрямку збере-
ження української культурної спадщини, популяризації 
української літератури та мистецтва. Ліга підприємців за-
вжди прагне, щоб українські гроші потрапляли в україн-
ські руки і використовувалися на українські справи. Цьому 
першодруку ми бажаємо знайти вдячного читача, його ав-
торам – нових творчих ужинків, а героєві твору – міцного 
здоров’я і достатку, - сказав на презентації голова правлін-
ня Ліги Михайло Ратушняк. 

За його словами, вже 13-14 травня «Українська спра-
ва» в рамках фестивалю «Співоче поле. Тернопіль» пода-
рує тернополянам і гостям міста грандіозне культурно-
мистецьке дійство, приурочене Дню Матері.

українські гроші – на українські справи
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У день відзначення ювілею, 
20 квітня, до Більче-Золотого 
з’їхалися фізіотерапевти та реа-
білітологи з усієї області, які взя-
ли  участь у науково-практичній 
конференції. Завітали також ме-
дичні працівники, колишні і те-
перішні, мешканці села, пацієн-
ти. Гості ознайомилися із закла-
дом, побачили умови, які ство-
рені для людей.

- Ця лікарня – приклад того, 
як в одному з найвіддаленіших 
куточків області можна створи-
ти сучасний, європейського рів-
ня медичний заклад, потрапи-
ти у який є черга, - зауважив го-
лова обласної ради Віктор Овча-
рук. – Переконаний, що лікарі, 
присутні керівники інших ме-
дичних установ переймуть для 
своєї діяльності ось такий по-
зитивний досвід. Адже основне 
– це результат.    

Кожен міг помилуватися 
картинами Заслуженого худож-
ника України з Тернополя Ми-
коли Пазізіна, різноманіттям 
вишиванок, люб’язно наданих 
Борщівським краєзнавчим му-
зеєм.

Головний лікар Любомир 
Синоверський ознайомив при-
сутніх з історією закладу, його  
роботою та планами на майбут-
нє. Згадав тих, хто у відповідний 
період доклався до розбудови 
лікарні. У свій час її керівника-
ми були Ніна Булдакова, Еману-
їл Ходоровський, Мирослав Бод-
нар, Іван Рижевський, Григорій 
Щур. Суттєвих змін лікарня за-
знала з приходом талановитого 
організатора, Заслуженого ліка-
ря України Володимира Верши-

гори. За роки його керівництва 
було проведено реконструкцію 
старих приміщень, збудовані 
нові корпуси...

Сьогодні у лікарні одночасно 
можуть оздоровитися 200 чоло-
вік, як дорослі, так і діти. У за-
кладі функціонує 5 відділень, 
зокрема: терапевтичне, травма-
тологічне, неврологічне, карді-
ологічне і педіатричне. Є також 
ліжка для пацієнтів з наслідка-
ми захворювань й травм спин-
ного мозку. У 2015 році у лікар-
ні створене відділення для реа-
білітації учасників АТО та чле-
нів їх родин. Загалом щорічно у 
Більче-Золотому оздоровлюєть-
ся більше 5 тисяч пацієнтів, до 
послуг яких майже сотня різних 
видів лікувальних процедур. 

Останнім часом тут зробле-
ний капітальний ремонт при-
міщень, зокрема відділення бо-
лотолікування, створені палати 
поліпшеного планування, вве-
дено в дію обладнання для цир-

кулярного, висхідного душу, а 
також душу «Шарко» і «Віші» 
тощо. Встановлено комп’ютерну 
мережу лікарняних відділень і 
бухгалтерії. У закладі є басейн, 
великий спортивний зал із тре-
нажерами. Медичний персонал 
постійно впроваджує нові мето-
ди реабілітації. 

Звісно, як зазначив Любомир 
Синоверський, у них є ще чима-
ло планів, аби поліпшити на-
дання медичних послуг. Насам-
перед, це придбання для палати 
інтенсивної терапії кардіологіч-
ного відділення дефібрилятора 
і кисневої маски, апаратури для 
СРАР-терапії. Потребує продо-
вження робота з  реконструкції 
очисних споруд. У планах також 
встановити закриту геліосисте-

му на основі всесезонних ваку-
умних сонячних колекторів й 
таким чином завершити модер-
нізацію системи гарячого водо-
постачання. Зрозуміло, на ці всі 
проекти потрібні немалі кошти, 
тому у закладі сподіваються на 
підтримку влади.

А потім лунали вітання. Ві-
ктор Овчарук нагородив гра-
мотами та відзнаками обласної 
ради працівників лікарні, ви-
словив подяку її керівнику, де-
путату обласної ради Любоми-
ру Синоверському, який зумів 
разом з колективом створити 
престижний медичний заклад. 
Від депутатського корпусу голо-
ва облради вручив лікарні пода-
рунок – спеціальний інвалідний 
візок, який полегшить надання 

пацієнтам певних водних  про-
цедур. Ювілярів також вітали 
начальник департаменту охоро-
ни здоров’я Тернопільської ОДА 
Володимир Богайчук, ректор 
ТДМУ, професор Михайло Корда, 
голова Більче-Золотецької гро-
мади Галина Огородник, керів-
ники лікувальних закладів, ко-
леги, пацієнти.... Благословив на 
подальші добрі справи свяще-
ник УПЦ КП о. Юрій і подарував 
ікону «Благодатне небо». Зрозу-
міло, свято було уквітчане вес-
няними квітами.

Линули чарівні мелодії від 
місцевого аматорського народ-
ного гурту української пісні 
«Більчанки» та вокалістів із Тер-
нопільської філармонії.

Віктор АВЕРКІЄВ.

Більче-Золотецькій лікарні -
Набратися здоров’я  
та відпочити сюди  
їдуть з усієї України

70!
Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня 

реабілітації знаходиться у мальовничому куточку 
Борщівського краю. Сьогодні це – провідний спеціалізований 

лікувально-профілактичний заклад, де фахівці надають увесь 
спектр оздоровчих послуг. А  починалося все із занедбаної, 
непристосованої будівлі колишньої молочарні, де 1 квітня 
далекого 1947 року відкрили сільську дільничну лікарню 
на 10 ліжок із пологовим відділенням. Нині заклад не 
впізнати, це сучасна багатофункціональна лікарня, де щороку 
впроваджуються новітні  технології, покращуються умови 
перебування пацієнтів, збільшується кількість оздоровлених. 
І найбільша заслуга у цьому, безперечно, керівника закладу, 
кандидата медичних наук, Заслуженого лікаря України  
Любомира Васильовича Синоверського.
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Торгові мережі Польщі будуть 
страйкувати

2 травня в Польщі планується про-
тест проти незадовільних умов пра-
ці. До страйку хочуть долучитися пра-
цівники декількох відомих торгівель-
них мереж, зокрема й популярних серед 
українських покупців. Про це повідо-
мив  представник незалежної профспіл-
ки «Солідарність» Альфред Буяра, пере-
дає vsetutpl. Протест має на меті розпо-
чати діалог між працівниками, яких не 
задовільняє рівень зарплати і умови ро-
боти, та їх роботодавцями. Сфера торгів-
лі в Польщі переживає серйозну неста-
чу кадрів, через що працівники змушені 
виконувати занадто багато обов’язків. 
Назви торгівельних мереж, які виріши-
ли страйкувати, замовчуються, аби ке-
рівництво не дізналось про плани пра-
цівників і не почало здійснювати на них 
тиск. Відомо, що до акції долучаться 
працівники «Бедронки». Якщо страйк 2 
травня відбудеться і працівники блоку-
ватимуть роботу супермаркетів, шопінг 
в Польщі краще перенести на іншу дату. 
А 1 і 3 травня - офіційні вихідні в Польщі. 
В ці дні всі супермаркети і торгові цен-
три зачинені.
Співробітник ООН грабував банки 

53-річного Абдуллаха Шуайбу заа-
рештували у зв’язку з пограбуваннями 
банків у Нью-Йорку. Чоловік працює в ін-
формагентстві, яке висвітлює діяльність 
ООН. Шуайба грабував банки під час обі-
дніх перерв. Останнім пограбованим бан-
ком був HSBC. Після злочину чоловік по-
вернувся до свого офісу в Центрі інозем-
ної преси, де його й заарештували, повідо-
мляє NBC. Його звинувачують ще у трьох 
банківських пограбуваннях за останні пів-
тора місяці. Із 2013 року Шуайбу працю-
вав фахівцем з комунікацій в ООН. 

У США люди не хочуть 
йти на пенсію

У США зростає кількість людей, які 
не бажають залишити роботу після 65 
років. Це, зокрема, є наслідком фінан-
сових проблем, але частина американ-
ців хочуть працювати заради спілкуван-
ня та повноцінності життя, повідомляє 
immigrant.today. Отже, 22 відсотки лю-
дей вважають, що вони вийдуть на пен-
сію, коли їм буде 66-70 років, а вісім від-
сотків узагалі не планують виходити на 
пенсію. Бажання відкласти вихід на пен-
сію частково пояснюється тривалими 
наслідками світової економічної кризи. 
Безробіття, проблеми з житлом, допо-
мога малозабезпеченим членам родини 
і великий студентський борг - це лише 
деякі з факторів, які не дозволяють спо-
кійно вийти на пенсію. 54 відсотки аме-
риканців заявили, що їм треба понад 
$500 тисяч, аби жити нормально, а тре-
тина назвали в якості достатньої суми 
не менше мільйона доларів. 

У Канаді одна річка «вкрала» 
воду в іншої 

Канадська річка Слімс, яка сті-
кала з льодовика Каскавулш, «ста-
ла жертвою» явища, відомого як «пе-
рехоплення річки». За словами ка-
надських та американських вчених, це 
вперше вдалося задокументувати. Як 
пише «Science Alert», суть явища поля-
гає в тому, що ріка, яка тече паралельно, 

але нижче, забирає воду у тієї, що тече 
вище. У випадку з рікою Слімс все стало-
ся дещо нестандартно. Її воду перехопи-
ла річка, яка текла в інше море. Геологи 
знають про таке явище, як перехоплен-
ня річки. Але ще ніколи воно не було за-
документовано в процесі. Зазвичай, пе-
рехоплення річки триває тисячі років, а 
тут все сталося майже миттєво, всього 
за чотири дні. 

Трамп підписав указ 
«Купуй американське 

і наймай американців» 
Новий указ президента США пе-

редбачає розробку заходів щодо змі-
ни порядку видачі робочих віз інозем-
цям, а при держзакупівлях відомства 
повинні будуть купувати більше аме-
риканської продукції. Текст розпоря-
дження опублікований на сайті Білого 
дому, пише DW.com. Цим указом Трамп 
доручає мін’юсту, праці та нацбезпеки 
запропонувати заходи щодо зміни по-
рядку видачі американських робочих 
віз H-1B. «Вони повинні видаватися най-
більш висококваліфікованим і високоо-
плачуваним фахівцям і ніколи не пови-
нні використовуватися для заміни аме-
риканців», - підкреслив Трамп. 

У білоруських сиротинцях діти 
вмирають з голоду 

Майже 100 дітей і підлітків були 
виявлені на межі голоду у дитбудин-
ках в Білорусі, що викликало кримі-
нальне розслідування. Прокурори та 
лікарі оприлюднили інформацію про те, 
що діти у сиротинцях потерпають від го-
лоду протягом багатьох років. Деякі під-
літки важили тільки 15 кілограмів, ін-
формує «The Guardian». Прокурори ка-
жуть: діти - жертви нехтування та недої-
дання. В інтернатах переконують, що та-
кий фізичний стан - наслідок психологіч-
них проблем. Інтернет-видання «Imena» 
шокувало білорусів, опублікувавши ряд 
фото і повідомлення про те, що 20-річна 
дівчина важила 11,5 кілограмів. Обурені 
читачі порівнювали це з жертвами часів 
нацизму. Місцеві лікарі не змогли при-
вернути увагу влади та чиновників до 
проблеми. Педіатр одного з дитбудинків 
Мінська намагався зібрати гроші на хар-
чування, організувавши фестиваль, але 
на захід ніхто не прийшов.

Шеф поліції оштрафував сам 
себе за перевищення швидкості

Начальник поліції Джастін Берч в 
американському штаті Оклахома пока-
рав сам себе за порушення правил до-
рожнього руху, виписавши собі штраф. 
Він їхав зі швидкістю до 120 км/год. По-
ліцейський вирішив себе покарати після 
того, як зауважив, що його порушення за-
фіксували камери відеоспостереження, не 
чекаючи, поки його оштрафують колеги, і 
прискорив процедуру «покарання». За пе-
ревищення швидкості коп-порушник за-
платить $300, передає «РБК-Україна». 

Японські магазини працювати-
муть без продавців

Уряд Японії домовився про співп-
рацю з п’ятьма найбільшими операто-
рами мереж супермаркетів (Seven & I 
Holdings, Lawson, Ministop, FamilyMart 
Uny Holdings і East Japan Railway) про 
спільну розробку системи автоматич-
них магазинів без продавців до 2025 
року. Нова система дозволить не про-
бивати штрих-код кожного товару окре-
мо, а зчитувати інформацію продуктів 
в кошику покупця одночасно за допо-
могою спеціальних чіпів, передає «РБК-
Україна». Впровадження 
автоматичних магази-
нів пов’язано з нестачею 
продавців у Японії.

ринок корупції зашкалює

Сума злочинів, які розслідує Наці-
ональне антикорупційне бюро, у гро-
шовому еквіваленті сягає 85 мільярдів 
гривень. Про це сказав голова НАБУ Ар-
тем Ситник, повідомляє «Українська прав-
да». «Кошти вимиваються з держпідпри-
ємств щороку. Причому не в межах Украї-
ни, а виводяться через компанії в офшор-
ні зони. І основна боротьба відбуваєть-
ся саме за контроль над цими підприєм-
ствами», - зазначив він. За словами голо-
ви НАБУ, корупційні схеми, вибудувані на 
держпідприємствах, однотипні. Продукція 
виходить з держпідприємства за заниже-
ними цінами, підприємство отримує за неї 
копійки, порівняно з тим, що могло б мати, 
продаючи її безпосередньо кінцевому спо-
живачеві. І є ряд компаній-посередників, 
через які різниця між ціною покупки про-
дукції і її продажу вимивається. Із загаль-
ної суми збитків у 85 мільярдів, завданих, 
за попередніми оцінками інтересам дер-
жави, у справах, що розслідуються детек-
тивами НАБУ, понад 40 відсотків припадає 
саме на держпідприємства. І, в основному, 
ці збитки відносяться до періоду після Ре-
волюції Гідності. 

Демографія кульгає 
на обидві ноги

Упродовж січня-лютого цього року 
чисельність населення України змен-
шилася на 42,9 тисяч осіб - до 42 міль-
йонів 541,6 тисяч, повідомляє Держ-
стат. У відомстві зазначили, що залиша-
ється суттєвим перевищення кількості 
померлих над кількістю новонародже-
них: на 100 померлих - 57 народжених. 
У Будапештському меморандумі 

ні слова про захист України
Уся біда полягає у тому, що ми самі 

не спромоглися прописати конкретні 
гарантії та механізми реагування на си-
туацію, яка нині склалася в Україні. Тому 
й вимагати від Великої Британії чи Євро-
пи виконувати певні зобов’язання щодо 
України просто не маємо права. Таку думку 
в ефірі на телеканалі ZIK висловив дирек-
тор Центру близькосхідних досліджень 
Ігор Семиволос. «Якщо говорити про вико-
нання умов Будапештського меморанду-
му Британією, то єдине, що передбачало-
ся від цієї країни - це надання консульта-
цій. Натомість, жодних гарантій, які Укра-
їна хотіла б отримати, у Будапештському 
меморандумі прописано не було», - каже 
експерт. Для України цей документ не має 
надважливої юридичної сили.

Печатки на документах стануть 
не обов’язковими з 19 липня
Закон, що передбачає скасування 

вимоги обов’язкового використання 
печаток на документах, набуде чин-
ності 19 липня. Зокрема, в Господар-
ському кодексі прописується: печатка не 
може бути обов’язковим реквізитом до-
кумента, що подається від імені суб’єкта 
господарювання органа державної вла-
ди. Державним органам забороняєть-
ся вимагати наявності печатки на доку-
ментах. Передбачається, що наявність 
або відсутність печатки не створює жод-
них юридичних наслідків. Крім того, вво-
диться адмінвідповідальність за вима-
гання проставляння печатки на доку-
менті. Така дія передбачає штраф від 50 

до 100 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян - 850-1700 гривень.

Заробітчани надіслали 
більше $5,4 млрд.

Понад $5,4 млрд. надійшло в Украї-
ну від заробітчан у 2016 році. Це на 5,3 
відсотки більше, ніж позаторік. Ця сума 
дорівнює 20 відсоткам доходів держбю-
джету минулого року і складає сім відсо-
тків ВВП, йдеться у статистиці Нацбанку. 
Найбільший потік валюти йшов з Росії. 
Хоча за рік він істотно зменшився - май-
же на $200 мільйонів. На другому місці 
США - $600 мільйонів. Це на 17 відсотків 
більше, ніж рік тому. Найвищий приріст 
надходжень з Італії - на 19,4 відсотки за 
рік. Загалом на країни Європи тепер при-
падає 66 відсотків обсягу офіційних ва-
лютних переказів. Водночас заробітчани 
зараз пересилають набагато менше, ніж 
у рекордному 2013 році, коли від них в 
Україну надійшло $8,5 мільярдів. 

Для оновлення доріг 
необхідно 60 років 

Якщо Україна й надалі будуватиме 
нові дороги такими темпами, як тепер, 
то знадобиться щонайменше 60 років 
для оновлення дорожнього покрит-
тя. Про це в коментарі УНН заявив еко-
номічний експерт Юрій Гаврилечко. За 
його словами, в Україні не будуються до-
роги, а робиться вигляд, що якимось чи-
ном щось відбувається на дорозі. З 2011 
року було збудовано і відремонтовано, за 
офіційною статистикою, три тисячі кіло-
метрів доріг. Це - найбільше за роки не-
залежності. Загалом, в Україні мережа 
автодоріг складає близько 170 тисяч кі-
лометрів. Гаврилечко також зауважив, 
що більшість компаній, які сьогодні бу-
дують дороги, - дискредитовані, а тому, 
поки не з’явиться нормальний ринок і 
прозорі правила гри на ньому, говорити 
про якісне будівництво доріг не варто.  

Які інвестиції - такий туризм
Україна посіла 88 місце за прива-

бливістю для туристів, за версією екс-
пертів Всесвітнього економічного фо-
руму в Давосі, йдеться у звіті про кон-
курентоспроможність у подорожах і 
туризмі-2017. Серед інших пострадян-
ських країн вище розташувалися Есто-
нія - 37 місце, Росія - 43, Латвія - 54, Лит-
ва - 56, Грузія - 69, Азербайджан - 71, Ка-
захстан - 81, Вірменія - 84 місце. З погля-
ду безпеки, на думку експертів ВЕФ, в 
Україну на відпочинок їхати не рекомен-
дується, так само як до Пакистану, Ніге-
рії, Венесуели, Єгипту, Кенії та Гондурасу, 
які увійшли до топ-10 країн-аутсайдерів 
за цим показником. У питанні ціноутво-
рення для європейського туриста Украї-
на не є найдорожчою країною, - 45 місце. 
В інших позиціях ми виявилися значно 
нижче. Так, за рейтингом міжнародної 
відкритості Україна отримала 78 місце. 
У питанні екології - 98 позиція, в авіацій-
ній інфраструктурі - 79, в портовій і на-
земній - 81, в туристичному сервісі - 71. 
За культурні ресурси - 51 місце. Вкрай 
низький показник щодо питання інвес-
тицій в турбізнес в Україні - 124 місце.

Квитки на потяги
не подорожчають

Протягом 2017 року «Укрзалізни-
ця» не підвищуватиме тарифи на па-
сажирські перевезення, але перегляне 
їх для вантажних. «Укрзалізниця ініці-
ює індексацію тарифів на вантажні пе-
ревезення, а не на пасажирські. У про-
екті фінансового плану на 2017 рік, який 
готується на розгляд правління товари-
ства, не планується індексації тарифів на 
пасажирські перевезення. Вартість про-
їзду у поїздах внутрішнього далекого 
сполучення залишається незмінною від 
липня 2014 року», - запевняють у прес-
службі відомства. Раніше в «Укрзалізни-
ці» заявляли про необхідність підвищен-
ня вартості квитків. 

Óêðà¿íà Ñâ³ò

Підготувала
Ольга ЧОрНА.
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Лариса заміж не 
поспішала. Шукала 
серед кавалерів 

найдостойнішого. Аби 
залицявся так, як у 
кіно. Не говорив 
банальних фраз, 
від яких мліють 
її подружки. Був 
не бідним і трохи схожим 
на Аполлона. Але знайти 
такого не вдавалося.     

А тепер вона з дипломом, 
має хорошу роботу. От тільки… 
Не йти ж під вінець з простаку-
ватим Володькою-кадровиком, 
який чомусь вирішив, що вона 
йому пара. Чи з Ромком з сусід-
нього відділу, який роками хо-
дить у молодших спеціалістах. 

Ларису запрошували на де-
сятиріччя після закінчення шко-
ли. Не пішла. Що там цікавого? 
Майже всі однокласниці пови-
ходили заміж. Обсілися дітьми. 
Звичайне рутинне життя. Не те, 
що вона. Доглянута, з незіпсо-
ваною після пологів фігурою. 
Успішна кар’єра… 

Ось і одружився простакува-
тий Володька-кадровик. Сина 
очікує. Щасливий… І в Ромка 
вже обручка на правій руці й 
нова посада. 

На Ларису після тридцяти 
п’яти почали задивлятися одру-
жені, трохи «поношені аполло-
ни», - як на потенційну коханку. 
Ні чоловіка, ні дітей. Гарна. Чому 
б з такою не «скочити в гречку»?

Якось зустрілася з одногруп-
ницею Марічкою і її підлітками-
синами. Поговорили наспіх про 
справи. Марічка шепнула на 
прощання:

- Ти б, Ларисо, якщо не хочеш 

заміж, хоча б дитину народила. 
Для себе… 

Не раз після цього спадали 
на думку слова Марічки. А чому 
б і ні? Люди попліткують, обми-
ють кістки, на тому й стане. А в 
неї буде дитина. Ось батька не-
давно поховала. І матір не ві-
чна…  

…Ларисина вагітність ста-
ла неабиякою несподіванкою. 
Усіх цікавило: хто ж батько? Але 
вона й рідній матері не зізнала-
ся. Дитина належатиме тільки 
їй. А батько… Цього чоловіка, з 
яким її звела випадковість в чу-
жому місті, бачила вперше і вос-
таннє… 

Лариса народила дівчинку. 
Назвала Вікторією. В декреті не 
засиділася. Маленьку доглядала 
бабуся. 

Віка частіше тягнула руче-
нята й усміхалася до бабусі, ніж 
до Лариси. Вона потай сердила-
ся. Народила ж дитину для себе, 
а не для своєї матері. Проте мусі-
ла мовчати. За Вікою більше ні-
кому дивитися. 

Бабуся водила малу в са-
док. Розповідала казки, історії 
про дерева, квіти, тварин. Уве-
чері Віка переказувала бабусині 
оповідки Ларисі. Вона знову по-
тай сердилася, бо здавалося, що 
донька більше любить бабусю, 
ніж її. 

Коли Віка стала школяркою, 
Лариса ревно слідкувала з ким 
дружить її донька.   

- Ларисо, не роби дурниць, - 
застерігала матір. - Не займай-
ся диктатом, бо колись дуже по-
шкодуєш.

- Я народила дитину для себе 
і мені не байдуже, з ким вона 
спілкується, - відрубала Лариса.  

Свої перші таємниці дівчи-
на розповідала бабусі. І просила, 
аби про це не дізналася мама, бо 
буде сварити. 

Коли старенької не стало, 
Віка засумувала. Лариса серди-
лася на доньку й на покійну ма-
тір. 

Вона хотіла, аби Віка жила за 
її правилами, одягалася за її сма-
ками. Вступала на обрану нею 
спеціальність. Коли ж донька з 
чимось не погоджувалася, зри-
валася на крик:

- Ото народила для себе не-
вдячну дитину! І те їй, і се, а 
вона… 

Пізніше шпетила за студент-
ські вечірки. За те, що «десь во-
лочиться після пар, замість того, 
аби йти додому». Віка пробува-
ла пояснити, що затрималася, бо 
були якісь заходи, або просто по-
сиділа в кафешці. На Ларису це 
не діяло. Чим старшою ставала, 
тим нападали більші страхи, що 
у Віки буде власне доросле жит-
тя, інтереси… 

Якось побачила, що донька 
на зупинці прощалася з незна-
йомим хлопцем. Впала в істери-
ку. Накинулася на Віку з крика-
ми і образами: 

- Спочатку диплом отри-
май, а потім за хлопцями загля-
дай. Я не для того тебе народи-
ла, щоб якийсь шмаркач голо-
ву закрутив і... 

Якби Лариса могла заборо-
нити доньці закохуватися, то 
неодмінно зробила б і це. Бо не 
уявляла, що донька може нале-
жати комусь, крім неї. 

Віка закінчила навчання, 
пішла працювати. Лариса й далі 
пильнувала, коли донька по-
вертається з роботи і сердила-
ся, коли та затримувалася. В го-
лові крутилася одна думка: пев-
но, з якимось кавалером зустрі-
чається.

А романи Вікторії були не-
тривалими. Вона боялася зако-
хатися по-справжньому, знаю-
чи, яку бучу влаштує матір. «Від-
совувала» особисте на пізніше. 
Ось і Денисові дала «відставку». 
Пропонував заміжжя. Вона ж не 
уявляла, як вживеться з її об-
ранцем матір. Не вживеться! А 
Денис свого житла не має. Крім 
нього, в двокімнатці двоє мо-
лодших сестер. Можна винайня-
ти квартиру, але… На кого вона 
залишить маму? 

Чи то зі злості, чи з розчару-
вання Денис кинув:

- Так і залишишся в старих 
дівках… Мамина доня…          

Їй було образливо і боляче.
…Тридцятиріччя Віка свят-

кувала в товаристві матері й су-
сідки тітки Люсі. Коли вийшла 
на кухню, почула, як сусідка при-
тишено мовила:

- Ларисо, пора Вікторії влас-
не життя влаштувати. А вам - 
внуків бавити.  

- От, коли помру, тоді хай ро-
бить, що хоче. Я її для себе на-
родила. А щодо заміжжя… По-
гляньте на теперішніх чоловіків. 

П’ють-гуляють. Народить ко-
лись дитину, як я, і…

По обличчю Вікторії текли 
сльози… 

…Щойно завесніє, Лариса з 
ранку до вечора сидить на лав-
ці, що неподалік під’їзду. В хаті 
сумно і порожньо. Вікторія живе 
в іншому мікрорайоні. Вийшла 
заміж за вдівця Миколу, який за-
лишився після смерті дружини 
з восьмимісячним сином. Мак-
симкові вже четвертий рочок пі-
шов…

Як страшно кляла Лариса 
доньці, коли дізналася, що та 
збирається заміж: 

- Щоб у тебе ніколи своїх ді-
тей не було! Щоб ти щастя не 
бачила! Щоб тобі… Достойного 
треба було шукати, а не… 

Чоловік Вікторію любить і ша-
нує, як кажуть, на руках носить. 
От, тільки спільних дітей мати не 
можуть. Лікарі їй дають нульові 
шанси. Жінка вірить: це проклят-
тя матері «працює». 

Вікторія не тримає зла. Кіль-
ка разів приходила, хотіла пого-
ворити з матір’ю. Лариса щоразу 
їй кляла і з хати виганяла. А не-
давно й на поріг не пустила. 

Зате сусідкам по лавці нарі-
кає: 

- Ото народила для себе ди-
тину. Ложки води не подасть. На 
свята голови не показала. Я ж її 
виростила, вивчила. А вона від-
цуралася… 

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Вони не хотіли її 
за невістку. Хто 
вона – Христя? 

Бідна, проста дівчина 
з багатодітної сім’ї. Без 
нічого… З чим вона 
прийде до них? Гола-боса, 
з пустими руками, – так 
пояснювала всім охочим 
Марта Іванівна, хто 
допитувався в неї, коли 
весілля синові будуть 
справляти. 

Проте свого одинака несла 
дуже високо. Він мав все: і хліб, і 
до хліба. А ще – вишуканий одяг, 
комп’ютер, мобільний телефон, 
бо Марта Іванівна з чоловіком – 
інтелігенти-вчителі, працювали 
в сільській школі і тільки й зна-
ли, що догоджати своєму чаду. 

Про весілля думала і сама 
Христя, і її родина. Надіялись, 
що Василеві батьки дадуть зго-
ду на одруження молодих. Адже 
Христина була вже при надії. 
Проте Марта Іванівна була про-
ти їхніх почуттів і зустрічей. 
«Щоб це все розлетілося в пух 
і прах, - проявляла вона нена-
висть до молодої дівчини. – Ди-
вись, яка хитра. Бігала вечора-
ми, хто зна з ким, а тепер при-
чепилася до мого сина, мов-
ляв, він батько її дитини. Оце 
- розум! Такий треба мати, отак 
треба вміти чіплятися до неви-
нних хлопців, зводити на них 
наклепи, - бідкалася жінка сусі-
дам. – Та не буде цього! Бо мій 
син ще не до дітей, він сам – ди-
тина. Вчитися треба! Професію 
здобувати, щоб мати добру спе-
ціальність, машини хоче… А та-
ких, як Христя, ще буде багато. 
Аби лише якась гідна трапила-
ся».

Марта Іванівна мріяла дати 
синові гарну освіту, щоб він міг 
працювати у місті. А там, ди-
вись, і «принцеса» - багата наре-
чена - стане перед ним на колі-
но. Мрії, мрії… Кожна  мати хоче 
своїй дитині добра, але не ду-
має про чужих.

А як же Христя? Вони з Васи-
лем вчилися в одному класі, ра-

зом мандрували зі школи. Мар-
та Іванівна бачила це все, але не 
переймалася, поки не дійшло 
до людських пересудів. Ось тут 
вона й заговорила, коли дові-
далася, що її Василько бігає на 
здибанки до Христі. Бо не про 
таку невістку мріяла. 

Закінчили діти школу. Ва-
силь, хоч вчився посередньо, 
поступив у вищий заклад, зви-
чайно, з допомогою батьків. А 
Христя? Мала дівчина здібнос-
ті до науки, та грошей не мали 
її родичі. Тож змушена була за-
лишитися у селі і допомагати 
батькам по господарству. А по-
тім – бавити маленького Іва-
ся, від якого відцурався Василь, 
прислухавшись до настанов 
своєї матері. 

Коли хтось з перехожих гля-
нув на малого, то здавалось 
йому, що то Василько в дитин-
стві. Він був таким же білявень-
ким, з волошковими оченята-
ми. «Як дві краплі води – така 
схожість», - доносили до Мар-
ти Іванівни. Але її серце на той 
час було черствим, безжальним 
і немилосердним. Не признава-
ла онука, та й усе. Якби не при-
крий випадок із сином.

Василь до науки не дуже 
брався. Важко давалися йому ті 
заняття. Колись в Христі спису-
вав, а тепер було байдуже. Часто 
згадував Христю, її відвертість, 
приязнь, бо таки мав хлопець 
почуття до неї. Розумів свою 
провину. Якби ж не матір…

Запустив Василь ту гірку на-
уку, зв’язався з поганими хлоп-
цями, почав випивати, курити, 

а там - іще гірше. Почав залиця-
тися до міських дівчат, бо мати 
хотіла «пані з міста». Але вони 
не звертали на нього жодної 
уваги, не хотіли зустрічатися з 
тим, хто колеться наркотиками. 

Коли Марта Іванівна отри-
мала звістку про поведінку сво-
го сина, вжахнулася. «Що це? 
Хіба якась помилка? Хіба мій Ва-
силько на таке здатний?» - поду-
мала. Мерщій з чоловіком поїха-
ли в місто, де навчався їхній син. 
А Василь вже лежав у лікарні – в 
наркологічному відділенні. 

- Синку, що з  тобою? - Мар-
та Іванівна зблідла, побачивши 
худе синове обличчя. – Я тебе не 
впізнаю, дитино…

- Ти цього хотіла, мамо, - 
промовив хлопець. – Кажуть, 
Христя хлопчика має. Якби ви 
не опирались, але це – мій син. 
Він мені сниться ночами. Про-
стягає до мене рученята, а я че-
рез своїх родичів не можу обі-
йняти його. Він – ваш онук, а ви 
відцуралися. 

- Васильку, я хотіла, щоб ти 
вчився, щоб ти в місті був, а ти 
знову ту гулящу дівку згадуєш. 
Марту Василівну взяла злість, а 
не жалість до власного сина, ко-
трий вже котився у прірву. Звід-
ти його негайно треба було ви-
тягувати. 

Їхню розмову слухала літ-
ня санітарка. Не втримавшись, і 
своє слово додала. 

- Не роби, жінко, дурниць, - 
озвалася вона нарешті. – Хоче 
дівчини, то хай жениться. На-
віщо забороняти. Не роби грі-
ха, перед Богом нічого не схо-

ваєш. І ніколи не йди проти Бо-
жої волі, бо Він за непослух ка-
рає. Колись згадаєш мої слова. 
Рятуй сина, не думай про ба-
гатство. Кожна річ – ніщо. Маєш 
менше, чи більше – проживеш. 
А житимеш без віри – втратиш 
усе.

Задумалася Марта Іванівна 
над тими словами: «Може, вона 
і правду мені сказала. Послухаю 
поради старшої жінки. Побачу, 
що з того вийде», - схаменулася 
нарешті. 

- Збирайся, сину. Поїдемо до 
Христі, до малого, - видавила з 
себе неохоче. – Хай буде так, як 
ти хочеш.  

Василь аж здригнувся від 
почутого, зіскочив з ліжка, по-
веселів. 

Коли приїхали до Хрис-
ті, вона розгублено глянула на 
них. 

- Чого, люди добрі, завіта-
ли до нас? Ви мене не хотіли. Я 
сама якось впораюся - без вашої 
допомоги, - щиро зізналася. 

Та Василь не хотів відступа-
ти.

- Прости нас, Христю. Нео-
бдумано ми вчинили. Я хочу ба-
чити сина, - впав перед Христею 
на коліна. 

Раптом з хати вибіг Івась і 
кинувся до Василя: «Татьо, та-
тьо!». Марті Іванівні аж млосно 
стало.

- Збирайся, дочко, з малим. 
Поїдемо до нас. Будете разом 
жити. В нас місця багато, виста-
чить усім. А там – як Бог дасть, 
- раптом її серце зм’якло.

Живуть і дотепер. Хрис-
тя – хороша господиня. Крім 
Іванка з’явилися на світ ще дві 
донечки-близнючки. Марта Іва-
нівна тішиться внуками і кар-
тає себе за минуле. Василь зао-
чно закінчив виш, зараз вчите-
лює.

Сім’я як сім’я… Звичайна, по-
вноцінна, робітна і… щаслива.

Оксана КИШКАНЮК.

Лікар Марк був 
відомим фахівцем 
в області онкології. 

Якось він збирався на дуже 
важливу конференцію 
в інше місто, де його 
повинні були нагородити 
премією в галузі медичних 
досліджень. Він дуже 
хвилювався, адже мали 
оцінити його багаторічну 
працю.

Однак, через дві години піс-
ля того, як злетів літак, стала-
ся аварійна посадка в найближ-
чому аеропорту через техніч-
ну неполадку. Доктор боявся 
не встигнути, тому орендував 
машину і поїхав сам в місто, де 
мала проходити конференція.

Та незабаром після того, як 
він виїхав, зіпсувалася погода і 
почався сильний дощ з рвучким 

вітром. Через це він не туди за-
вернув і заблукав.

Після двох годин безрезуль-
татної їзди лікар зрозумів, що 
він уже нікуди не встигне. Він 
відчував себе голодним і жахли-
во стомленим, тому вирішив по-
шукати, де б зупинитися. Через 
деякий час, Марк нарешті натра-
пив на маленький старий буди-
нок. Зневірившись, він вийшов з 
машини і постукав у двері.

Двері відчинила вродлива 
жінка. Марк пояснив їй усе і по-
просив скористатися телефо-
ном. Однак жінка сказала, що у 
неї немає телефону, але він може 
зайти і почекати, поки погода не 
покращиться.

Голодний, мокрий і втомле-
ний лікар прийняв її люб'язну 
пропозицію.

Дама подала йому їжу і гаря-

чий чай та сказала, що він може 
приєднатися до її молитви. Але 
Марк, посміхнувшись, відповів, 
що він вірить тільки в працьо-
витість, і відмовився.

Сидячи за столом і попиваю-
чи запашний чай, лікар спостері-
гав за жінкою в тьмяному світлі 
свічок, як вона молилася поруч з 
дитячим ліжечком.

Марк розумів, що жінка по-
требує допомоги, тому, коли 
вона закінчила молитву, запи-
тав, чого саме вона хоче від Бога 
і невже вона думає, що Бог ко-
лись почує її благання. Потім 
він запитав про маленьку ди-
тину в ліжечку, біля якої вона 
молилася. Жінка сумно посміх-
нулася і сказала, що дитя - це її 
син, який страждає від рідкіс-
ної форми раку. І тільки один лі-
кар може вилікувати його, але у 

неї немає грошей, щоб дозволи-
ти собі це, і крім того, той лікар 
живе в іншому місті. Вона сказа-
ла, що Бог досі не відповів на її 
молитву, але вона знає, що Він 
допоможе їй і ніщо не зламає її 
віру.

Збентежений лікар втратив 
дар мови і просто розплакався. 
Він пригадав все, що з ним сьо-
годні трапилося: несправність 
літака, проливний дощ, через 
який він збився зі шляху... І все 
це сталося через те, що Бог не 
просто відповідав на молитву 
жінки, а давав і йому шанс ви-
йти з матеріального світу і допо-
могти бідним людям, у яких не-
має нічого, крім віри і молитви.

Завжди будьте готові зро-
бити те, що Бог приготував для 
вас. Не буває випадковостей у 
житті.

Струни серця

*     *     *
Душа до Бога завжди 

прагне шляху,
Але людина – слабкість 

й простота, -
Дорогу скорше віднайде 

на плаху
І візьме в руки 

важчого хреста,
Аніж почує від душі 

благання…

*     *     *
Прийшли із незбагненності,
Йдемо у небуття.
Шукаєм корінь древності,
Щоб ціль збагнуть життя.
Послом чи на гостину ми
Приходимо в цей світ?
Чи в’язнем духу скинуті
На певний термін літ?
Коли збагнемо істину
Одвічних запитань,
Чи будемо воістину
Достойні тих послань? 

*     *     *
На срібну нитку павутини
Світанок висипав росу.
Тремтять на сонці бісерини,
Гойдають гілочки красу,
Очам даровану від ранку
Красуні юної – весни.
Вдягають вишні вишиванку
Зелено-білу. Никнуть сни.
Квітує день. І лист рум’янку
Зелений чубчик завеснив...

*     *     *
Не стане гріх сходинкою 

до щастя.
Не стане. Не трудись. 

Не солоди.
Чужа біда відізветься 

напастю
І викличе тривогу й холоди

У душі грішні. 
Дуже легко впасти.
Але піднятись легко 

не завжди.
Не стане гріх сходинкою 

до щастя.
Гаряче серце у сльозах студи,
І спокій у душі твоїй настане.
Жени спокусу. Вихід є завжди.

*     *     *
Таксі у юність! Пане, 

підвезіть!
Сьогодні щедро я плачу 

дорогу!
Не знаєте? Слова ці 

не кажіть,
Маршрутки в місто їдуть, он. 

Їй Богу!
Я там колись у юності жила!
Коли приїду, може, змолодію

На пару літ. 
Що, юності нема, втекла 

від мене? 
Втрачені надії?

Таксі у юність… 
Мрію… Все дарма…
А спогади далекі душу гріють.

Марія ГУМЕНЮК.

Вічні істини

Невигадана історія

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учениця 
Тернопільської школи №10, учасниця 
ансамблю «Кутасики» Центру дитячої 
творчості Анастасія Гусак.

Милували візерунки 
Барвами своїми,
Не згубились вишиванки  -
Ваблять навіть нині,
Бо ця спадщина одвічна,
Як рід древній, вільний.
І замріялася юнка
Про рушник весільний.

дитина 
«для себе»

У житті не буває випадковостей

Присвячується всім, чиї матусі ген десь 
там далеко, на чужині, закордоном…

Рідна мати моя, ти ночей не доспала, 
Ти водила мене у поля край села, 
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, 
І рушник вишиваний на щастя дала…

Лист Матері

Матусю рідненька, чому 
ти далеко? Так важко без тебе, 
тяжкі тії дні, і короткі, холодні 
й безсонні ті ночі… Так хочеть-
ся поруч, щоб ти просто була, 
допомагала, любила і більш не 
щезала… А знала б ти, мамо, як 
плачу ночами... Гіркі тії сльози 
й сині, сині ті очі. Ніхто не знає, 
матусю рідненька, як сильно 
тебе мені не вистачає…

Так важко місцями буває. 
Ой, що ж це за доля припала 
гіркая?!  Порадитись ні з ким, 
поплакати теж, а ще приту-
литися дуже я хочу, обійняти 
тебе, найдорожча у світі. Ма-
тусю рідненька, уві сні до тебе 
горнуся, до серденька твого 
низенько схиляюся, бо ти в 

світі єдина, найдорожча, най-
краща. За тебе щодня я моли-
тимусь Богу.

Я знаю - я сильна, я справ-
люсь, я зможу, ніщо не зла-
має, ніхто не здолає. Та знали 
б ви, люди,  як важко у світі без 
мами буває!  І хоч ти від мене 
далеко, далеко, за серце ласка-
ве, матусю рідненька, вклоня-
юсь до ніг, дорога моя ненько!

Надія МАРТИНЮК.

«Не йди проти
Божої 
волі»
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Олег Верняєв відтепер є дворазовим чемпіоном 
Європи у багатоборстві зі спортивної гімнастики. 
Своє перше континентальне золото український гім-
наст здобув у Монпельє в 2015 році, а в румунському 
Клужі 21 квітня 2017 року повторив цей успіх.

Верняєв вдало виступив на всіх снарядах та підняв-
ся на першу сходинку п'єдесталу.

Ще один українець Євген Юденков у багатоборстві 
посів 15 підсумкове місце.

А от жодна з українок не пробилася до фіналів. На 
першості Європи виступали: Яна Федорова, Валерія 
Осипова, Діана Варинська й Ангеліна Радівілова.

29-річний Георгій 
Зантарая та 16-річна 
Дар'я Білодід стали чем-
піонами Європи 2017 
року з дзюдо. У чолові-
ків, у ваговій категорії 
до 66 кг, Зантарая стар-
тував відразу з другого 
кола, де виявився силь-
нішим за Партика Ваври-
чека з Польщі. У півфіна-
лі та фіналі своєї підгрупи 

українець здолав італійця Маттео Медвежа та білору-
са Дзмітрия Зінькова. 

Дар'я Білодід стартувала відразу з півфіналу у своїй 
підгрупі. На цій стадії вона у надзвичайно впертій бо-
ротьбі перемогла росіянку Марію Пєрсідскую, а у поє-
динку за вихід у півфінал турніру українка завдала по-
разки Мілиці Ніколич із Сербії.

У вечірній про-
грамі змагального 
дня Білодід і Зан-
тарая продовжили 
переможну ходу, 
діставшись до зо-
лота континен-
тальної першості. 
У фінальних про-
тистояннях укра-
їнка  дотиснула росіянку Іріну Дольову, а українець - 
словенця Адріана Гомбоча.

Окрім того, збірна України з дзюдо виборола брон-
зу в командному турнірі.

 
Збірна України залишається без очок на до-

машньому Чемпіонаті світу з хокею. Після пораз-
ки угорцям у стартовому поєдинку,  у другому матчі 
«синьо-жовті» поступилися полякам, чим ускладнили 
своє становище в групі. На дві шайби гостей, підопічні 
Олександра Савицького відповіли лише одним влуч-
ним кидком Романа Благого.

Відтак, українці - на дні турнірної таблиці. На вер-
шині закріпилися збірна Південної Кореї, яка після пе-
ремоги над поляками, здолала і Казахстан.

У швейцарському Ньоні пройшло жеребкуван-
ня півфіналів футбольних Єврокубків.

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів: ма-
дридський "Реал" гратиме проти земляків з "Атлеті-
ко", а "Монако", який представляє чемпіонат Франції, 
зустрінеться з італійським "Ювентусом". В 1/2 фіналу 
Ліги Європи британський "Манчестер Юнайтед" зіграє 
з іспанською "Сельтою", нідерландський "Аякс" зустрі-
неться з французьким "Ліоном".

Кількість команд-учасниць Української 
Прем'єр-ліги в сезоні 2017/18 залишиться незмін-
ною. Таке рішення було прийнято після робочої нара-
ди керівництва ліги з тренерами клубів, яка відбула-
ся 24-го квітня. Відкритим залишається лише питан-
ня щодо формату проведення турніру, який досі обго-
ворюється.

 Без нагород цього року завершила змагання у 
жіночій Суперлізі з волейболу тернопільська "Га-

личанка". Заключний ігровий день другого етапу фі-
налу чотирьох відбувся 22 квітня у Южному. Тернопо-
лянки з рахунком 2:3 поступилися вінницькому "Біло-
згару", який сенсаційно завоював срібні медалі чемпі-
онату. Чемпіон України южненський "Хімік" у заключ-
ний ігровий день розбив луцьку "Волинь" 3:0, але це 
не завадило лучанкам зберегти за собою третю пози-
цію та залишити "Галичанку" без п'єдесталу пошани.

Нагадаємо, що у першій частині чемпіонату "Гали-
чанка" посіла друге місце. А у фіналі нашій команді до-
велося виступати без травмованого лідера та капітана 
Олени Туркули.

У шаховому клубі ТНЕУ відбулися змагання з 
шахів в залік відкритої Універсіади м. Тернополя. 
Успішно виступили студенти економічного універси-
тету. Команда ТНЕУ-1 здобула І місце, а команда ТНЕУ-
2 завершила турнір другою. Третє місце посіла коман-
да ТДМУ ім. І. Я. Горбачевскього.

У 26 турі Чемпіонату України серед команд 
першої ліги ФК «Тернопіль» у гостях поступився 
«Гірнику-Спорт» з Горішніх Плавнів – 2:0.

Активніше матч розпочали муніципали, а господа-
рі лише на 19-й хвилині спромоглися на перший удар в 
напрямку воріт суперника. Однак уже в наступній ата-
ці вони все ж відкрили рахунок - 1:0. Ще за кілька хви-
лини «Гірник-Спорт» забив вдруге - 2:0. У час, що за-
лишався до завершення поєдинку, тернополяни так і 
не зуміли бодай скоротити відставання в рахунку. На-
ступний матч ФК «Тернопіль» проведе 30 квітня. Поча-
ток поєдинку  з «Інгульцем» з  Петрового о 14-й годині.

29 квітня Кличко 
вийде на ринг

Колишній чемпіон світу у 
суперважкій вазі Володимир 
Кличко зазначив, що його 

не бентежить статус аутсайдера в 
майбутньому бою з Ентоні Джошуа.

«Він повинен нокаутувати мене, як і обіцяв. 
Він повинен вразити всіх і показати, на що він 
здатний. Усе це чинить на нього величезний 
тиск. Він може судити про все тільки по сво-
їх знаннях. За його плечима 18 боїв, і на цьому 
базується його досвід. Мені ж не треба захища-
ти титули, не треба думати про рекорди. Я про-
сто насолоджуватимуся тим, що відбувається в 
рингу і хочу здивувати самого себе. Я скучив за 
цими відчуттями».

 Нагадаємо, що поєдинок 
відбудеться 29 квітня на 

лондонському стадіоні Вемблі.

ДИНАМО - ШАХТАР - 0:1
У 26 турі Прем’єр-ліги донецький 

"Шахтар" вкотре виявився сильні-
шим в очному протистоянні проти 
київського "Динамо". Гірники заби-
ли швидкий гол і віддали ініціативу 
команді Сергія Реброва. Біло-сині до 
кінця поєдинку так і не зрозуміли, 
що робити зі своєю ігровою перева-
гою. Відтак, лідер Чемпіонату збіль-
шив розрив від свого найближчо-
го переслідувача – «Динамо» до 14 
очок і навряд чи дозволить себе обі-
йти на фініші першості.

ДНІПРО - ВОРСКЛА - 2:0
Команда Дмитра Михайленка 

продовжує дивувати. Молодий ко-
лектив дніпрян вже 10 ігор не про-
грає, проте продовжує перебувати 
на останніх сходинках турнірної та-
блиці. Цього разу "Дніпро" обіграв 
"Ворсклу". Легко і невимушено ра-
хунок відкрив Кочергін, не менш 
ефектно забив і Довбик.

ЗОРЯ - ЧОРНОМОРЕЦЬ - 1:2
Дмитро Коркішко забив вирі-

шальний гол у минулому турі у во-
рота "Олександрії" (1:0). В цьому 
турі лідер "Чорноморця" вистрілив 
дублем, щоправда другий м’яч Дми-

тро забив з пенальті. Якщо футбо-
ліст продовжить в тому ж дусі, то 
надовго у "Чорноморці" він не за-
тримається. Загалом одеська ко-
манда продовжує дивувати. Після 
перемоги над "Шахтарем" (2:1) "мо-
ряки" обіграли "Олександрію" (1:0) 
і "Зорю" (2:1). 

Результати інших матчів туру:
КАРПАТИ - ВОЛИНЬ - 1:0;
СТАЛЬ - ЗІРКА - 1:0;
ОЛЕКСАНДРІЯ - ОЛІМПІК - 1:0.
До речі, матч 26 туру Української 

Прем’єр-ліги проти «Ворскли»  став 
для капітана «Дніпра» Руслана Ро-
таня 364 у рамках елітного дивізіо-
ну вітчизняного футболу. 35-річний 
півзахисник обійшов у загальному 
реєстрі поєдинків Сергія Шищен-
ка і вийшов на сьоме місце в реєстрі 
гвардійців нашого Чемпіонату. Се-
ред діючих футболістів Ротань по-
ступається лише оборонцю «Зорі» 
В’ячеславу Чечеру, який зараз роз-
ташувався на 5 місці і має в своєму 
активі 385 матчів.

Дебютний матч у вищій лізі Ро-
тань зіграв у 18-річному віці. 7 лис-
топада 1999 року тренер «Дніпра» 
Микола Федоренко випустив юна-

ка на 88-й хвилині на заміну замість 
Сергія Назаренка.

Провівши шість сезонів у «Дні-
прі», Руслан 13 липня 2005 року де-
бютував у складі київського «Дина-
мо». За біло-синіх Ротань відіграв 
два з половиною сезони, став чем-
піоном України-2006/2007, а з вес-
ни 2008 повернувся до табору дні-
прян.

Зараз Руслан Петрович, як його 
з повагою почали називати навіть 
досвідчені футболісти, з 313, про-
веденими у чемпіонаті, матчами є 
клубним рекордсменом. 

«Шахтар» - чемпіон! 
майже...
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ТОП-3 продуктів, 
які потрібно їсти 

зранку

Вони швидко 
засвоюються, тому 
навіть через годину 

після їжі не відчуєте 
втоми. 
Вівсянка 

Вівсяні пластівці містять ба-
гато волокон, які обволікають 
вуглеводи в шлунку, тому ви за-
лишаєтеся ситими довгий час 
після їжі. Крім того, волокна ко-
рисні для травлення, бо вони 
стимулюють зростання корис-
них бактерій в кишечнику і за-
побігають закрепам. Також ві-
всянка є джерелом магнію, біл-
ка, фосфору і вітаміну В1. 
Йогурт 

Спершу може здатися, що 
йогурт - десерт під виглядом 
здорової їжі. Проте в йогур-
ті ефективно поєднуються біл-
ки і вуглеводи. У той час, коли 
вуглеводи вже покинули шлу-
нок, білки ще там і подовжують 
відчуття ситості на кілька го-
дин. Крім того, йогурт містить 
корисні бактерії, які поліпшу-
ють травлення і знижують вто-
му, оскільки містять триптофан 
- попередник серотоніну. Серо-
тонін у мозку бореться з фізич-
ною та емоційною втомою. 
Шпинат 

Мало того, що шпинат - один 
з найголовніших джерел заліза, 
він ще багатий  калієм, магнієм 
і вітамінами групи В. Шпинат - 
джерело заліза.

Нерідко причиною втомлю-
ваності є залізодефіцитна ане-
мія. Таким людям рекоменду-
ють ввести в раціон шпинат, 
який містить багато заліза. 
Крім того, шпинат є джерелом 
вітаміну С.

Дефіцит магнію на почат-
ковому періоді проявляється 
не надто явними, однак непри-
ємними ознаками. Хоч самопо-
чуття людини при цьому буває, 
можливо, і поганим, але думка 
про хвороби не приходить в го-
лову. 
Знайти «ворога»

Симптомами дефіциту маг-
нію можуть бути: посмикуван-
ня повік, втрата рівноваги, рап-
тові запаморочення, мерехтін-
ня перед очима і туман, поколю-
вання в ногах, спазми кінцівок, 
ламкість нігтів, випадіння во-
лосся, карієс зубів, головні болі, 
швидка втомлюваність, склад-
нощі з концентрацією уваги. 

Проявляється також підви-
щена чутливість до примх пого-
ди, вологості та холоду, що часто 
провокує болі ясен, зубів, сугло-
бів, серцебиття і аритмію, про-
низливий біль у грудній клітці. 
Можуть переслідувати жахливі 
сни, безсоння, а вранці - відчут-
тя «розбитості», помітне навіть 
після довгого сну.

Можлива плаксивість і напа-
ди туги. Людина починає проду-
кувати багато ідей, які так і не 
доводить до кінця. 
Гра гормонів 

Тішить те, що весь цей до-
вгий список симптомів не дає 
про себе знати одночасно, хоч і 
кількох досить, щоб відчути по-
мітний дискомфорт. Наприклад, 
у нормі приблизно в 6 ранку ор-
ганізм виділяє гормони, які під-
тримують хороше самопочуття 
протягом всього дня, поки вве-
чері не настане втома, що ви-
кликає здоровий сон. Дефіцит 

магнію все ставить з ніг на го-
лову, і виділення гормонів від-
бувається ввечері, що викликає 
нездорову активність і, відпо-
відно, труднощі із засинанням, а 
вранці відчувається сильна вто-
ма. Коли ми потягуємося або на-
пружуємо м'язи, і при цьому від-
чуваємо біль у щиколотках, це 
також означає, що нам не виста-
чає магнію. 
Півтора тижні - й жит-
тя знову яскраве

Магній регулює і заспокоює 
нервову систему і м'язи. Про-
водилося дослідження великої 
групи хворих, які скаржилися на 
хронічну втому. Крім того, у них 
були відсутні будь-які інтереси, 
навіть статевий потяг. 

Учасникам дослідження 
призначали додаткову дозу 
магнію, і поліпшення відчува-
ли більше 85% осіб. Лікування 
тривало близько півтора тиж-
ні, при цьому зникла втома, ста-
ло цікаво жити, з'явився добрий 
настрій. 
Що б таке з’їсти?

Потрібне дозування мікрое-
лементів вам призначить лікар, 
а поки зверніть увагу на свій ра-
ціон. Продукти з високим вміс-
том магнію повинні бути на ва-
шому столі щодня. З натураль-
них продуктів на магній бага-
ті персики, абрикоси, помідо-
ри, цвітна капуста та картопля. 
Вибирайте також горіхи і насін-
нячка, квасолю й боби, сухоф-
рукти, какао, вівсяну, гречану і 
пшеничну каші, моркву і буряк, 
банани. І, звісно, весняну зелень 
- особливо свіжий шпинат.

Багато хто думає, що гі-
пертонія, тобто підвищений 
кров'яний тиск, дійсно є про-
блемою. А ось низький пробле-
мою не вважають. Однак пога-
но почуваються як гіпертоніки, 
так і гіпотоніки, тобто люди з 
низьким артеріальним тиском. 
Вони схильні до непритомнос-
ті, також через постійне відчут-
тя втоми і сонливості знижу-
ється працездатність. 

ЧАЙ-КАВА, СПЕЦІЇ 
І СОЛОНЕНЬКЕ 

Головне - харчуватися ре-
гулярно і не переїдати. Сіль по-
винна бути в щоденному раціо-
ні. Їжте оселедець, солоні огір-
ки, помідори, квашену капусту. 
А ось людям з підвищеним тис-
ком сіль потрібно строго обмеж-
ити, оскільки вона піднімає тиск. 
Також додавайте у страви спеції, 
вони здатні підвищувати тиск. 
Зокрема,  куркума, імбир, кориця, 
ваніль, кардамон, гвоздика, чор-
ний перець та інші прянощі. 

Чорний чай швидше, ніж 
кава, підніме тиск. Але бувають і 
винятки. Вранці з чаєм або кавою 
можна з'їсти трохи натурально-
го шоколаду. Також корисними 

є мед, сухофрукти, горіхи і сир. 
Якщо прислухатися до свого ор-
ганізму, він підкаже, що треба 
з'їсти. Які фрукти ви хочете, такі 
й купуйте. Радять гіпотонікам 
вживати більше корисних зеле-
них і оранжевих овочів і фруктів. 
Влітку включайте в свій раціон 
більше різноманітних ягід. Кис-
ломолочні продукти також регу-
лярно повинні бути на столі у гі-
потоніків. 

ЩО РОБИТИ ПРИ ПАДІННІ 
ТИСКУ? 

З'їжте трохи солоного арахі-
су або випийте солодкий чорний 
чай з шоколадкою. Однак, про-
дукти харчування можуть підви-
щити тиск, але не вони не прибе-
руть причину гіпотонії. Потрібно 
дослідити організм і дізнатися, 
чому знижується тиск, і що мож-
на зробити.

Частою причиною цього є 
низький атмосферний тиск. Тоб-
то, коли йде сніг або дощ, у дея-
ких людей падає тиск. Хороший 
спосіб нормалізувати його - фі-
зичні вправи. Якщо у вас часто 
знижується тиск, вживайте біль-
ше тих продуктів, які його підви-
щують, і займіться спортом. 

П’яти,
 як у немовляти

Аби позбутися тріщин на 
п'ятах, можна робити ван-
ни з крохмалем або карто-
пляним лушпинням. До до-
бре вимитих картопляних 
шкірок додати жменю лля-
ного насіння, залити водою 
і кип'ятити до стану густої 
каші. У цю кашу опустити 
ноги і тримати 20 хвилин. 
Тріщини змастити після 
цього йодом, а ступні - кре-
мом.

Візьміть по склянці ядер во-
лоського горіха та родзинок. 
Потім з двох середніх лимо-
нів видаліть кісточки і пропус-
тіть через м'ясорубку. Додайте 
склянку меду, по склянці морк-
вяного і бурякового соку. Все 
ретельно перемішайте. Має ви-
йти літрова банка смачної маси. 
Зберігати її слід у холодильни-
ку, приймати по 1 столовій лож-
ці 3 рази на день до їжі.

При недокрів'ї є і такий ре-
цепт: змішайте 0,5 склянки сві-
жого морквяного соку з 0,5 
склянки киплячого молока і ви-
пийте вранці натщесерце за 2 
години до їжі. Пити до тих пір, 
поки гемоглобін не буде в нормі.

Підвищити його можна і за 
допомогою такого засобу: про-

пустіть через м'ясорубку 1 ли-
мон і 5 листків алое, витрима-
них перед цим 3 дні в морозиль-
ній камері, додайте 1 склянку 
меду і ретельно перемішайте. 
Приймайте по 1 столовій ложці 
3 рази на день протягом 1-3 мі-
сяців. 

Для підняття гемоглобіну 
можна змішати також 1 части-
на соку цибулі та 3 частини соку 
алое і вживати по 1 столовій 
ложці. 2-3 рази на день до їди. 
Зберігати в холодильнику. 

Нерви, стрес, безсоння: 
коли не вистачаº магніþ 

Як зрозуміти, що в організмі не вистачає 
магнію, і чим це загрожує?

Коріння імбиру чудово 
впливає на систему 
травлення, сприяючи 

швидкому схудненню. 
Приготуйте імбирний салат з 
родзинками та морквою. 

СКЛАДОВІ: імбир - приблизно 
30-70 грамів, родзинки - 2-3 столові 

ложки, майонез, дві моркви, сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: натираємо 

моркву на крупній тертці. Родзинки 
промиваємо, заливаємо кип`яченої 
водою, даємо настоятися. Після цьо-
го зливаємо воду, а родзинки додає-
мо в моркву. 

Очищаємо корінь імбиру, натира-

ємо на дрібній тертці. У салат додає-
мо одну-дві столові ложки виготов-
леної кашки. Всі складові змішуємо, 
додаємо майонез і сіль. Салат вийде 
досить гострим.

Можна використовувати замість 
майонезу сметану або іншу заправку 
на ваш смак.

Імбирний салат для плаского животика

ÍÈÇÜÊÈÉ ÒÈÑÊ:
ùî ¿ñòè ³ ÿê çàðàäèòè

Реöепти для підняття 
гемоглобіну 
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Їжа для італійців – це не 
просто спосіб насичення, 
який необхідний 

для життя, а невід’ємна 
частина культури. 
Нарівні з мистецтвом, 
архітектурою та багатою 
історією італійська кухня 
славиться на весь світ 
вишуканими стравами, 
неповторними смаками та 
оригінальними рецептами. 
Палітра відтінків стиглих 
томатів, різноманіття 
смакових якостей сиру, 
приголомшливий аромат 
базиліку та пікантні нотки 
оливкової олії – усе це 
про італійську кухню. Це 
дивовижний світ барв, який 
дарує неземне задоволення. 
Пропонуємо вам добірку 
рецептів італійської кухні 
для натхнення у будні і 
свята.

        ІÒаËІÉсÜÊа ÊухНя – 
лþбов із першого запаху
Брускетта з помідорами
 і моцареллою

Це - улюблена всіма італійцями закус-
ка, підсмажений хліб із різними добавка-
ми. Головна відмінність італійської брус-
кетти від банального бутерброда - скиб-
ки хліба або чіабатти натирають олив-
ковою олією і підсмажують на сухій ско-
ворідці або на грилі до хрусткої скоринки. 
Або забризкують олією скибочки хліба і 
підсмажують їх в розігрітій до 200 ° С ду-
ховці до золотистого кольору.

ПОТРІБНО: 6 шматків білого хліба, 3 
ст. л. оливкової олії, 250 г моцарелли, ба-
зилік для прикраси, 2 зубці часнику, сіль, 
перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: помідори нарізати 
скибочками і видалити насіння. Крупно 
нарізати моцареллу. Помідори і сир пере-
мішати з оливковою олією, посолити, по-
перчити і викласти на підсмажений хліб. 
Зверху посипати порізаними листочка-
ми базиліку і відразу ж подавати.
Салат з помідорів і тунця

ПОТРІБНО: 150 г фігурних макаро-
нів, 1 банка (185 г) тунця у власному 
соку, 200 г помідорів чері, розрізаних на-
впіл, 100 г оливок, 1/2 голівки червоної 
цибулі, 1 пучок базиліку, 6 ст. л. оливко-
вої олії, 3 ст. л. червоного винного оцту, 
сіль та перець до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: макарони відвари-
ти у великій кількості підсоленої води до 
готовності, як вказано на упаковці. Про-
цідити, остудити. У салатну миску склас-
ти помідори, цибулю, базилік. М'якоть 
тунця відцідити і додати до овочів. У 
оливок видалити кісточки, розрізати на-
впіл і покласти до решти інгредієнтів. До 
салату додати оливкову олію, оцет, сіль 
та перець за смаком. Все добре перемі-
шати. Додати макарони і ще раз акурат-
но перемішати, так щоб не пошкодити 
структуру макаронів.

Полента

Полента – національна страва іта-
лійців, аналог мамалиґи в молдавській 
кухні. Подають її гарячою, або дають по-
вністю охолонути, порізавши масу на 
шматочки. Використовують як гарнір чи 
самостійну страву з додаванням м’яса, 
анчоусів, грибів тощо.

ПОТРІБНО: 250 г кукурудзяної кру-
пи, 700 мл води, 30 г вершкового масла, 2 
ст. л. борошна, 100 г болгарського перцю, 
100 г цибулі, 100 г помідорів, 0,5 ч. л. іта-
лійських трав, сіль, перець до смаку.

Для приготування поленти знадо-
биться кукурудзяна крупа дрібного по-
молу чи борошно. Крупу перемішати ра-
зом із сушеними травами. Воду довести 
до кипіння, всипати в неї крупу. Всипа-
ти потрібно тонкою цівкою, безперервно 
помішуючи. Висипати всю крупу одразу 
неправильно, бо вона зіб’ється в грудоч-
ки. Коли каша почне густішати, додати 
в неї сіль, вершкове масло та переміша-
ти. Варити, поки каша не загусне. Готова 
полента повинна бути настільки густою, 
щоб встромлена в неї ложка не падала.

Глибоку тарілку чи інший посуд змас-
тити рослинною олією. Викласти у неї 
поленту. Розрівняти поверхню змоченою 
в холодній воді ложкою. Залишити кашу 
застигати на 1-2 години. За цей час по-
лента стане щільною та придатною для 
нарізання. Нарізати поленту щільною 
ниткою або мокрим ножем. 

Шматочки поленти запанірувати в 
борошні та викласти на сковорідку з розі-
грітою олією. Багато борошна не потріб-
но. Достатньо, щоб воно вкривало шма-
точки тонким шаром з обох боків. Об-
смажувати 2-3 хвилини з кожного боку, 
до підрум’янювання. Не перевертайте 
шматки доти, поки знизу не з’явиться 
рум’яна скоринка. Вона не тільки покра-
щує смак та зовнішній вигляд страви, але 
й робить шматочки міцнішими, не дозво-
ляє їм розвалитися. Загалом полента по-
вністю готова до споживання і необсма-
жена. До смаженої поленти приготувати 
овочевий соус. 

Усі овочі нарізати дрібними куби-
ками. На олії обсмажити цибулю з со-
лодким перцем до розм’якшення. Дода-
ти до них помідори та смажити, поки не 
розм’якнуть і вони. Додати сметану, сіль, 
перець і протушкувати ще 5 хвилин під 
кришкою. Цим соусом полити поленту. 

Паста "Альфредо" з куркою
ПОТРІБНО: 500 г пасти (феттучині), 

500 г курячого філе, 500 мл густих верш-
ків, 50 г несолоного вершкового мас-
ла, 300 г тертого сиру Пармезан, 100 г 
м'якого вершкового сиру, 200 г молодої 
спаржі або зеленого горошку, щіпка ме-
леного мускатного горіха, сіль, свіжозме-
лений білий перець.

ПРИГОТУВАННЯ: курку нарізати не-
великими шматочками і обсмажити на 
вершковому маслі до золотистого кольо-
ру. Спаржу розрізати навпіл, додати її до 
курки і обсмажити все разом ще хвилин 
7. 

У невеликій каструльці або сотей-
нику розтопити вершкове масло, влити 
вершки і варити, поки не закиплять. До-
дати вершковий сир шматочками і, по-
стійно помішуючи, варити, поки сир по-
вністю не розплавиться. Посолити, по-
перчити, посипати мускатним горіхом, 
добре перемішати. Тримати на вогні, 
поки соус не загусне. Вилити соус «Аль-
фредо» в курку зі спаржею та проварити 
ще хвилин 10 на повільному вогні. Потім 
накрити кришкою і дати настоятися хви-
лин 15.

Відварити спагетті у великій кількос-
ті підсоленої води до готовності. Злити 
воду. Додати їх у соус з куркою, або пода-
вати окремо - спагетті, а зверху викласти 
курку в соусі.
різотто з морепродуктами

ПОТРІБНО: 2 склянки рису, 500 г мо-
репродуктів, 1 цибулина, 3-4 зубці часни-
ку, 200 мл білого вина, 1,5 л бульйону. 

ПРИГОТУВАННЯ: морський кок-
тейль розморозити, обов’язково позбу-
тися зайвої рідини і можна приступати 
до приготування. Для цього потрібно все 
приготувати заздалегідь, щоб не відволі-
катися на сторонні речі.

Найперше подрібнити ножем ріпчас-
ту цибулю. Часник почистити та розча-
вити. Потрібен тільки його сік та аромат. 
Приготувати будь-який бульйон. Розігрі-
ти декілька ложечок ароматної оливко-
вої олії в сковорідці. Обсмажити в цій олії 
цибулю. Додати на кілька хвилин до неї 
часник. Кругленький рис, не промиваю-
чи, змішати з цими овочами та прогрі-
ти на плиті. Смажити рис бажано до того 
моменту, як зернята стануть прозори-
ми та наситяться олією. Влити склянку 
білого вина та перемішати. Із цього мо-
менту мішати різотто потрібно постійно, 

не відволікаючись. Коли вино вбереться, 
а запах алкоголю перестане відчувати-
ся, залити лише один черпак приготов-
леного заздалегідь, але гарячого буль-
йону. І продовжувати мішати, поки ріди-
на не вбереться, хвилин 15 або 20. Коли 
влиєте останній черпак бульйону, по-
трібно додати морепродукти. Рідина не 
повинна ввібратися повністю, а рис на-
томість залишається твердуватим. Спро-
буйте, наскільки він солений, та додайте 
всі спеції на смак.
Тісто для піци

ПОТРІБНО: 300 мл теплої води, ½ ч. 
л. цукру, 10 г сухих активних дріжджів 
(або 15-20 грам свіжих), 2 ст. л. оливко-
вої олії, 100 г борошна семоліни (можна 
замінити звичайним пшеничним), 400 г 
пшеничного борошна, 10 г солі.

ПРИГОТУВАННЯ: теплу воду добре 
змішати з іншими інгредієнтами, поки 
не сформується пружне, але досить во-
логе тісто. Воно не повинно липнути до 
рук. Перекласти тісто на присипану бо-
рошном робочу поверхню і починати мі-
сити. Місити потрібно інтенсивно, ак-
тивно, розтягуючими рухами хвилин 
10-15, поки тісто не стане еластичним і 
гладким. Змастити тісто оливковою олі-
єю, не щільно накрити харчовою плів-
кою. Якщо у Вас є час, залишити тісто у 
холодильнику на 18-24 години. В холод-
ному місці тісто також підійде, тільки по-
вільніше. Але його смак від такої трива-
лої ферментації буде значно кращим.

Якщо часу немає, тоді поставте тіс-
то для піци у теплому місці, без протягів, 
на три години, поки воно не збільшить-
ся у розмірі. Розігрійте духовку до 250 С˚. 
Пам'ятайте, ми печемо тонку піцу без тон-
ни наповнень. Перекласти тісто знову на 
присипану борошном поверхню. Розділи-
ти на 4 частини (або 2) і сформувати куль-
ки. Розкачати кожну кульку качалкою, 
формуючи круглий тонкий корж. Потім 
розтягнути руками до потрібного розміру 
та товщини. Змастити піцу томатним соу-
сом і накласти обрану вами начинку. Випі-
кати у добре розігрітій духовці 15-20 хви-
лин. Піца повинна підрум'янитись, а сир 
розтопитись. Подавати негайно!

Увага: якщо не збираєтесь пекти з 
усього тіста відразу, є дві можливості: 
змастити кульки тіста оливковою олі-
єю і загорнути в харчову плівку. Заморо-
зити. По потребі повільно розморожува-
ти у холодильнику. Коли тісто розморо-
зиться, дістати з холодильника і довести 
до кімнатної температури перед форму-
ванням піци. Або ж спекти порожні роз-
катані основи для піци до напівготовнос-
ті. Щільно загорнути і перед запіканням 
навіть не потрібно розморожувати осно-
ву. Просто змастити соусом і викласти 
начинку. Запікати у розігрітій духовці.
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- Як святкували нардепи Велик-
день? - запитали журналісти в одного 
зі «слуг народу».  

- Багато віруючих парламентарів 
традиційно здійснюють паломництво 
до святих для будь-якого депутата 
місць: Маямі, Ніццу, Лондон.

  
- Придумайте риму до слова «полі-

тик».
- Злодій.

  
В Україні відкрито закон збережен-

ня корупції. Він гласить: корупція ніз-

відки не з’являється і нікуди не зни-
кає, а передається на виборах з кабіне-
ту - в кабінет.

  
- Навіщо Надія Савченко створила 

свою партію?
- Бо кожна дівчина на виданні по-

винна мати придане.
  

- Чули, куме, Московія хвалиться 
військовою базою в Арктиці? 

- Ага, тепер замість «зелених» чо-
ловічків будуть «відморожені».

  
- Що буде лікарям клініки «Феофа-

нія» за те, що вони поставили помил-
ковий діагноз Насірову?

- Нічого, тому що в клятві Гіппо-
крата про Насірова не сказано жодно-
го слова.

  
- Гройсман запропонував у разі про-

грашу газової суперечки з «Газпромом» 
у Стокгольмському суді віддати Росії 
замість грошей Юлію Тимошенко.

- Тоді Гонтарєву треба віддати у ра-
хунок кредитів Міжнародного валют-
ного фонду.

  
- Знаєте, куме, як звучить сучас-

ний варіант відомої фрази «як зайце-
ві стоп-сигнал»?

- ???
- Як безвіз простому українцеві. 

  
- Чули, Гройсман подав річний звіт 

Кабміну до Верховної Ради. 
- Для звіту уряду достатньо було 

подати е-декларації Гройсмана і його 
міністрів.

Украiнськi 
жарти

.

ШВИДКЕ І ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ. 

Індивідуальний підхід до клієнта.

Польські візи!!! 
НЕДОРОГО.

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

nday.te.ua

Продаю
1-кімн. квартиру в центрі Теребовлі, 

4/5,  загальна площа 32 кв.м.,  індивідуаль-
не опалення. 

Тел. (096)405-53-44.
***
Будинок у Гусятинському районі біля 

траси. Близько школа і садок. Згідна поче-
кати половину суми. Ціна договірна. Теле-
фонувати: (098) 751-31-21.

Äозвілля

Як працюватимуть Центри 
обслуговування платників 

у період травневих свят
Задля забезпечення комфортних умов 

платникам податків при органах ДФС Терно-
пільської області функціонують 17 центрів 
обслуговування платників, у яких надають-
ся адміністративні, консультаційні та інфор-
маційні послуги, оперативно приймається по-
даткова звітність та вхідна кореспонденція. 

У травні багато свят, тож аби організувати 
надання адміністративних послуг та запобіг-
ти виникненню можливих ризиків несвоєчас-
ного і неякісного прийняття податкової звіт-
ності, режим роботи Центрів обслуговуван-
ня платників у святкові та вихідні дні буде та-
ким: 

1, 2, 8, 9 травня - вихідні дні. 
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Овен
Цей тиждень сприятиме появі нових 

фінансових можливостей, пов’язаних з 
оплатою рахунків, збільшенням витрат, 
успіхами в судових процесах. Ви прийме-
те дуже важливе рішення.
Телець 

Ви укладете дуже важливу комерцій-
ну угоду, яка повністю змінить ваш стиль 
життя. Завдяки друзям вдасться уникну-
ти стресових ситуацій.
 Близнюки 

Ви зможете сконцентруватися і поча-
ти діяти у правильному напрямку. Випад-
ковий збіг обставин дозволить уникнути 
почуття провини. З’являться чудові мож-

ливості не тільки для вас, а й для оточу-
ючих.
 Рак 

Несподiвано ви відчуєте гостре ба-
жання сповільнити ритм життя. Ви змо-
жете розслабитися і випустити накопиче-
ну енергію, а також позбутися шкідливих 
звичок і залишитися в хорошій формі.
Лев 

Вам вдасться встановити дружні сто-
сунки з оточуючими. Витрачені зусилля 
нарешті принесуть свої плоди. У вас буде 
не так багато можливостей для самореа-
лізації, але завдяки товариськості ви ба-
гато чого досягнете.
Діва 

Ви позбавитеся тягаря минулих років. 
Це подарує надію на успіх у майбутньому 
році. Ви обрали правильний напрямок, 

потрібно тільки не збитися зі шляху.
Терези 

Тиждень буде сприятливим для під-
писання нових контрактів. Багато змі-
ниться, але ви зможете отримати з цього 
свої уроки і перейти на новий рівень. На-
став час вирішити незакінчені справи та 
проаналізувати результати.
 Скорпіон

У вас з’явиться нагода для розширен-
ня існуючого бізнесу або відкриття но-
вої справи. Стосунки з колегами стануть 
більш відкритими. Ви зможете проявити 
свій дипломатичний талант.
 Стрілець 

Це перiод для реалізації ідей і проек-
тів, які обіцяють стати дуже успішними. 
Ви знайдете нові способи для зміцнення 
зв’язку з близькою людиною, які прине-

суть гармонію і позитив у повсякденне 
життя.
 Козеріг 

У вас з’явиться шанс розібратися в 
собі й зрозуміти свої справжні бажання. 
Зустрічі та побачення допоможуть у цьо-
му. Ви переконаєтесь, що кохання з пер-
шого погляду — це не міф. У роботі щас-
титиме – ви підпишите вигідну угоду. 
Водолій 

Ви зможете збільшити бюджет і ку-
пити нерухомість. Реалізм повинен стати 
вашою головною рисою. Здоровий глузд 
допоможе уникнути неприємностей.
Риби 

Не зациклюйтеся на роботі – приді-
літь час рідним. Насолоджуйтеся життям, 
відпочивайте, вирушіть у мандрівку. Вам 
цього тижня пощастить. 

Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів можна безпосеред-

ньо у редакції тижневика 
“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном

 (0352) 40-77-60. 
Ціна привітання - від 70 грн.

 Оплатити послугу можна у редак-
ції, або ж перерахувавши кошти на р/р 

26006010939623 в ПАТ «Укрсоцбанк» 
в м. Київ МФО 300023, код 2265003402.

ГОрОСКОП
з 26 квітня до 2 травня

В актовій залі 
Тернопільського 
національного 

економічного університету 
відбувся довгоочікуваний 
гумористичний концерт «Файне 
шоу», який організували 
студенти  навчального закладу: 
Максим Магас, Сергій Водяной, 
Владислав Цахнев, Андрій 
Бураков, Ярослав Бойко та 
Павло Тютюнник.

Уже вдруге глядачі мали шанс від-
почити, відвідавши справжнє свя-
то гумору та веселощів за участю 
команд-учасників телевізійного про-
екту на 1+1 «Ліга Сміху».

До слова, «Ліга Сміху» – найбіль-
ший гумористичний проект в Украї-

ні, у якому команди змагаються за ку-
бок переможця. Жарти, акторські зді-
бності та вміння колективів імпрові-
зувати оцінює неупереджене зіркове 
журі.

«Коли виникла ідея зробити по-
дібне дійство, то в рідному виші нас 
всіляко підтримали. Подібних шоу в 
Тернополі не було раніше. Саме тому 
ми вирішили організувати гуморис-
тичний концерт у такому форматі, 
адже це нагода подарувати тернопо-
лянам та гостям міста справжнє свя-
то гумору»,  - розповів один із органі-
заторів Максим Магас.

Глядачів розважали такі коман-
ди: «Умка» (м. Запоріжжя), Женская 
Сборная Кременчуга «КБД» (м. Кре-
менчуг), «Ветераны космических 
войск» (екс-«Сборная двора» і «Тобі 

Альдервейрельд»), «Вот эти парни», 
«Летний вечер» (м. Київ).

«Я вважаю, що на «Файному шоу» 
було весело всім, адже команди - різ-
нопланові, різноформатні, був і літе-
ратурний гумор. Тому кожен мав шанс 
почути те, що йому до душі. Особисто 
мені найбільше сподобалася команда 
«Ветераны космических войск», вбо-
ліваю за них ще з першого концерту 
«Файне шоу», адже мої улюблені ко-
манди «Сборная двора» і «Тобі Аль-
дервейрельд» об`єдналися», – поді-
лився своїми враженнями глядач Вла-
дислав Кордас.

Захід організований за підтримки 
ректора ТНЕУ, доктора економічних 
наук, професора А. І. Крисоватого та 
Первинної профспілкової організації 
студентів ТНЕУ.

Â³òàºìî!
Молоду, вродливу, дорогу донечку,

 сестру, щиру подругу
Галину Романівну Сирник

з села Вікторівка  Козівського  району
з Днем народження, 

яке вона святкує 27 квітня!

Â³òàºìî! 
Дорогих друзів, яких доля, на жаль, 

закинула у чужий край,
Олю та Івана Кіналів

із Тернополя 
з річницею їхнього весілля!

Хай життя подружнього стежина
Буде радістю і щастям вкрита,
Хай кохання ватра незгасима
Зігріває Вас узимку й влітку!
Будьте вірні у своїй любові,
Затишку Вам у серцях і в хаті,
Хай Господь благословляє долю – 
Повну світла, на добро багату!

З повагою – родина Олещуків, Микола 
і Надія з Борщова.

З Днем народження Тебе ми вітаєм!
І бажаєм на всі літа - 
Будь такою, як ми Тебе знаєм:
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа.

Для Тебе всі найкращі квіти
І найпрекрасніші слова.
Хай обминають Тебе тривоги,
Хай Бог дарує щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті! 
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Будуть завжди поруч Твої рідні й друзі.
За справи хороші хай люди шанують,
А віра й любов завжди поруч крокують!

З любов’ю -  тато Роман, мама Ольга, брат Василь,
 двоюрідна сестра Надія та щирі друзі.

Â³òàºìî! 
Дорогеньку куму, класну подругу 

і найкращу у світі маму 
Галину Віталіївну Шимко

із Кременця
З Днем народження!

Цей день хай дарує усмішок багато,
Щоб серце раділо чудовому святу!
Хай сонце промінням ласкавим вітає,
Хай щира любов усе світлом осяє!
Хай удача й здоров’я не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки!
Кохання і миру, чистого неба
І теплого сонця – на довгі роки!
Життя хай буде, наче свято,
Дарунки, посмішки, пісні,
Любові й щирості багато
Тобі несуть майбутні дні!

З повагою – куми Олеся та Марійка, 
донечки Світлана і Рая.

«Ôàéíå øîó» ïðîâåëè ó ÒÍÅÓ




