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Милосердя, яке змінює долю Твій. Мій.

Українець Іван Нечипорко об’єднав французів
для допомоги українським дітям

3

стор.

Магнітні бурі
у травні
Очікують серйозний
прояв сонячної активності. У тому числі можливі магнітні бурі, особливо відчутні у другій
половині місяця.
Магнітні коливання можливі 5, 6, 16, 25
травня.
Серйозні магнітні бурі очікують 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 28
травня.

Наш ДЕНЬ.
Разом!

Нинішня передплатна кампанія на друге півріччя
зовсім непроста для газетярів. Адже «Укрпошта» суттєво збільшила вартість своїх послуг за доставку періодики до читачів та оформлення передплати. Якщо, наприклад, вартість «Нашого ДНЯ» на один місяць складає 16
грн. 96 коп., то з них лише 12 грн. належать газеті. А майже 5 грн. забирає пошта.
Продовжимо далі передплатну арифметику. На 3 місяці «Наш ДЕНЬ» коштує 49 грн. 82 коп. Знову ж таки –
з них 13 грн. 82 коп. ідуть на рахунок поштовиків. І ще
одна цифра. З липня і до кінця року передплата «Нашого ДНЯ» вартує 96 грн. 98 коп. З них редакції залишиться
тільки 72 грн. Решту - 25 грн. заберуть поштовики.
Чому ми так детально зупинилися на ціні газети? Бо
хочемо донести до вас, шановні наші читачі, що, навіть
незважаючи на дороговизну паперу, неспівмірні витрати на друк, ми свідомо не завищували видавничу (тобто редакційну) ціну на газету. Адже знаємо, як нелегко
живеться нині кожному з вас, коли жодна копійка не буває зайвою.
Можливо, нині непросто доводиться й «Укрпошті».
Утім, чому свої проблеми керівництво цього монополіста вирішило поправити за рахунок газетярів – зрозуміло не зовсім. Причому, з нового року «Укрпошта» має намір ще збільшити ціни за передплату та доставку газет.
Було б іще зрозуміло, якби ці кошти ішли на підвищення зарплати листоношам, які долають кілометри
сільського бездоріжжя у холод, спеку і негоду. Чи на ремонт або опалення тих же сільських поштових відділень.
Але... Чомусь лише зарплати керівників «Укрпошти» у
столиці складають до трьохсот тисяч гривень у місяць.
Ось такий «менеджмент».
На жаль, у чесному журналістському слові нині не зацікавлена і держава. В Україні досі не налагоджено випуск вітчизняного паперу. Кожна партія і навіть місцеві тернопільські оліхархи мають свої газети, які безкоштовно розкидають у скриньки чи нав’язують людям за
дріб’язковою ціною. Вихваляють, звісно, там самих себе.
Та ми віримо: правдиве і щире слово буде жити. І
«Наш ДЕНЬ», як і досі, щосереди буде приходити до вас,
дорогі читачі, з цікавими розповідями, актуальними новинами, корисними порадами. Ми також завжди готові
вислухати вас і допомогти. Для цього передплатіть улюблену газету на наступне півріччя. Зробити це можна у
поштових відділеннях чи у листонош. Порекомендуйте
наше молоде видання рідним, друзям, знайомим, сусідам, адже у «Нашому ДНІ» кожен знайде для себе потрібну інформацію.

1 місяць: 12 грн. (редакційна ціна)

+ 4 грн. 96 коп. (послуги пошти) –
разом 16 грн. 96 коп.
3 місяці: 36 грн. (редакційна ціна)
+ 13 грн. 82 коп. (послуги пошти) –
разом 49 грн. 82 коп.
6 місяців: 72 грн. (редакційна ціна)
+ 24 грн. 98 коп. (послуги пошти) –
разом 96 грн. 98 коп.
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Степан БАРНА: «Загони
тероборони – це командність,
патріотизм і бойовий дух»

Шосте за рахунком
вишкільне командне
тренування пройшло на
базі полігону, що в
с. Біла Тернопільського
району, у рамках Єдиного
Всеукраїнського
стрілецького дня
проведення зборових
заходів. Цього разу у
навчаннях взяли участь
три загони територіальної
оборони: Гусятинського,
Теребовлянського та
Підволочиського районів.

До цього вишколу були залучені й Управління Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій в області, обласний
військовий комісаріат, Центр
сприяння захисту Вітчизни «Булат», ГО «Всеукраїнський союз
ветеранів АТО», Українське козацтво, 44-а окрема артилерійська бригада та військовий священик в армії.
Як ми уже повідомляли раніше, Тернопільська область перша та єдина в Західній Україні,
що розпочала такі навчання. Загалом їх освоїли 12 загонів територіальної оборони області: Борщівського, Збаразького, Зборівського, Заліщицького, Козівського, Кременецького, Лановецького, Чортківського, Шумського, Тернопільського
районів та два загони міста Тернопіль.
Як зазначив голова ОДА Степан Барна, який
взяв участь у вишколі, такі заходи будуть проводитися систематично та охоплять весь особовий склад підрозділів територіальної оборони
області. Значна увага при цьому буде приділятися підбору кадрів.
«Загони територіальної оборони – це командність, патріотизм і бойовий дух. Саме тому
ці загони очолюють активні та свідомі громадя-
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У Тернополі відкрили
меморіальну дошку
ГЕОРГІЮ ПЕТРУКУ-ПОПИКУ

Ї

ї встановили
на будинку, де
розміщується
Народний Рух України,
засновником першої в
Україні Тернопільської
крайової організації
якого був Георгій
Петрук-Попик.
В урочистостях
взяв участь голова
обласної ради Віктор
Овчарук, депутати
обласної ради,
громадськість.

ни, здатні організувати діяльність підрозділу
та спроможні повести за собою особовий склад.
Комплекс завдань, які ставлять перед загонами
територіальної оборони в Тернопільській області, пов’язаний з дотриманням правопорядку в особливий період, охороною об’єктів та боротьбою з диверсійними загонами. Для нас надзвичайно важливо, щоб у цих умовах був сформований спільний бойовий дух», – зауважив
Степан Барна.
Водночас він підкреслив, що на початку літа відбудуться десятиденні командноштабні навчання. Заплановані також повномасштабні навчання для всіх загонів територіальної оборони області чисельністю понад 1000 осіб.
«Це будуть навчання, які дадуть можливість отримати комплекс навиків, корисних в питаннях захисту територіальної цілісності нашої країни. Наша держава має бути готова захищати свою землю, а її готовність напряму залежить
від кожного з нас. Це - передовий досвід
країн Європи, зокрема, Естонії, Латвії, Ізраїлю, Швейцарії. Сподіваюся, що ці навики дадуть можливість в майбутньому
сформувати певне середовище людей,
зацікавлених в популяризації військової служби за контрактом. Тому пропоную жителям Тернопільщини, які є патріотами своєї країни, долучатися до загонів територіальної оборони та опановувати військові навики», – підсумував
Степан Барна.

«Сьогодні
відкриваємо меморіальну дошку світлої пам’яті Георгія ПетрукаПопика - українського поета,
лікаря, прозаїка, громадського діяча, який став ініціатором
створення Тернопільських обласних організацій Товариства
української мови імені Тараса
Шевченка, «Меморіалу», - наголосив Віктор Овчарук. - Є люди,
які творять історію. Серед них –
Георгій Петрук-Попик. Він ініціював створення та тривалий
час очолював першу в Україні
Тернопільську крайову організацію Народного Руху України,
яка стала передвісником кардинальних змін у нашій країні.
Першою організацією, яка від-

крито та сміливо повстала проти тоталітаризму. У 1990 році,
на зорі становлення незалежності, земляки обрали пана Георгія народним депутатом тоді
ще СРСР. Це був час, коли кожен
мав звіряти свої помисли із настроями своєї душі, своєї позиції. Георгій Петрук-Попик був
одним з перших серед тих, хто
не побоявся наслідків, хто розумів, що час діяти. У ті часи
українські письменники та поети, українська інтелігенція
були тією силою, яка зуміла
розбудити та об’єднати українське суспільство. Держава буде
існувати тоді, коли усі знатимуть її минувшину – без цього
немає майбутнього».

Довідково. Георгій Михайлович
Петрук-Попик народився 18 квітня
1932 року в с. Велика Іловиця, Шумського району, помер – 15 червня 2006
року у м.Тернопіль. За професією був
лікарем, але, водночас, відомий як
український поет, прозаїк, публіцист
та громадський діяч. Окремі поезії з
його книг перекладено болгарською,
італійською та російською мовами.
Твори публіцистичного спрямування друкувались у закордонних українських часописах. На вірші Георгія Петрука-Попика і в
співавторстві з ним композитори-піснярі написали більше 50 музичних творів.
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Небайдужі люди
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МИЛОСЕРДЯ, яке
Українець Іван Нечипорко
об’єднав французів для
допомоги українським дітям

У

минулий четвер
у Чортківському
гуманітарнопедагогічному коледжі
імені Олександра
Барвінського зустрічали
гостей із Франції. Жителів
міста Санс об’єднав наш
земляк Іван Нечипорко
та ідея милосердя.
Гуманітарна асоціація
"Січ" уже багато років
допомагає українським
діткам, зокрема, з коштами
на дорогі операції.
Студентка коледжу
Наталя - одна з тих, чию
долю змінила доброта
незнайомих людей.
Кожному даються випробування по силі, і завжди є люди, які
простягнуть руку допомоги. Наталя багато років вчилася жити зі
своєю хворобою. Лікарі виявили
в дівчинки кіфосколіоз - викривлення хребта. Щоб вилікувати її,
потрібно було зробити складну
і дорогу операцію. Українські лікарі погодились прооперувати,
проте, окрім великої суми грошей - 200 тисяч гривень, потрібні
були імплантанти, які виготовляють тільки за кордоном.

Близькі дівчинки почали писати листи-прохання про допомогу через інтернет до різних
благодійних організацій. Незабаром отримали відповідь з міста Санс у Франції від членів гуманітарної асоціації "Січ". Дізнавшись про проблему української
дівчинки, благодійники зібрали
необхідні кошти, купили імплантанти і передали в Україну. Наталю вдалося успішно прооперувати, і зараз вона навчається
в Чортківському педагогічному
коледжі на 2 курсі.
Минулого тижня члени гуманітарної асоціації, які долучили-

Доброго дня, шановна редакціє!
Мені - 17 років і я – студент педагогічного коледжу м. Дубно. Але мій рідний край – Тернопільщина, де народився, і де живуть мої батьки. На вихідні,
приїхавши додому, обов’язково перечитую свіжий номер «Нашого ДНЯ». Скажу відверто: ваша газета дуже особлива і класна! Цікаво висвітлені погляди,
захоплюючі статті, красиве оформлення і все-все-все дуже файне!
А ще один з ваших величезних плюсів – поезія на сторінках видання. Поезія
повинна жити! Дякую вам за це! Пишу
до вас, бо хочу поділитися частинкою
своєї душі, кількома рядками, які ще ніде
не друкувалися, і про які мало хто знає
навіть з моїх рідних. Почав писати ще у
15 років. Пишу про життя, про Україну,
про війну і мир…
Усій команді «Нашого ДНЯ» бажаю
творчих злетів, величезних тиражів,
вдячних читачів, любові в серцях і добра!

ся до збору коштів на операцію
дівчинки, приїхали в Чортків,
щоб познайомитися з її близькими, поцікавитися, як змінилося її
життя, чим захоплюється та про
що мріє. З особливим теплом їх
зустрічали у Чортківському коледжі, де вчиться Наталя. Викладачі та студенти на чолі з директором коледжу Романом Пахолком подякували гостям за милосердя та небайдужі серця.
- Наша асоціація - гуманітарна, всі учасники добровільно віддають свій час, аби покращити
долю тих, хто потребує допомоги в Україні, - розповів Іван Нечи-

змінює
долю

порко. - Ми допомагаємо малозабезпеченим, багатодітним і незаможним сім’ям. І вже прооперували близько 40 діток в Україні. Учасники нашої організації не
багаті люди, просто мають щире
і чуйне серце і бажання хоч трішки комусь допомогти.
Пан Іван - професійний співак, колишній артист хорової капели імені Григорія Верьовки.
Він народився у Черкаській області, однак з 1995 року мешкає
у Франції. Справжній патріот рідної землі, надзвичайно швидко
опанував французьку і зачарував
французів Україною. У місті Санс,
яке розташоване за 120 кілометрів від Парижа, він разом із громадянкою Франції Монік Моте
створив гуманітарну громадську
асоціацію "Січ". І вже близько
двадцяти років її учасники допомагають українцям. До речі, при
асоціації пан Іван організував хоровий колектив. Французи та навіть японки співають від щирого
серця українські пісні.
- Нас зібрала тут ідея любові, - зауважив під час зустрічі Роман Пахолок. - Небайдужі серця
наших гостей є прикладом і для
нас, аби творити добро.
Творчі колективи коледжу

підготували для учасників асоціації концерт, звучали пісні не
лише українською, а й французькою та італійською мовами. Високий професійний рівень концерту французи оцінили достойно й не шкодували аплодисментів.
Вразило іноземців, що пан
Роман, вільно спілкуючись французькою, вів концерт та був з
ними весь час їхнього перебування в закладі. Розчулили гостей і українські вишиті рушники
та ікона в подарунок.
Гості з Франції перебували в
Україні більше тижня. Відвідали
з подарунками інших своїх підопічних, діток в інтернатах.
- Це неймовірне щастя, - каже
Іван Нечипорко, - коли бачиш,
що завдяки такій допомозі змінюється чиясь доля. Коли хтось
влаштовує своє життя, як, наприклад, ще одна дівчина, яка
навіть мріяти не могла про сім’ю,
а після операції одужала, вийшла
заміж і нині має
двоє діток.

Антоніна
БРИК.

Про життя, про Україну, війну і мир…
(Вірш-присвята
Лесю Курбасу)

В життєвих виставах не
Душа твоя - щипковий
часто бувають повтори,
інструмент.
Лишень би завіса не впала
І можна подолати примх
Кажуть, ніби, час лікує…
на половині путі.
твоїх протести,
Кажуть, ніби, лікує час…
Лиш в правильно
Душа моя наскрізні рани бинтує, Я прошу вас - любіть мистецтво!
підібраний момент.
Їй мариться театральної
Я прошу вас - театр любіть!
Ти доторкнешся струн
сцени анфас. Цінуйте акторську майстерність,
своєї арфи,
Й свою роль у житті віднайдіть. І зашумлять, як дощ,
Не злічити ролей незіграних,
аплодисменти.
Ненадрукованих свіжих афіш,
Бо актор - сам собі психіатр,
Всі тягнуть свої шиї, як жирафи,
Із часом вітром розідраних,
Якщо хворі - ідіть і лікуйтесь.
Щоб роздивитись
Життя мого, наче, останній рубіж. Лиш прошу: збережіть театр!
спину диригента.
Щиро, з любов’ю - Лесь Курбас.
Вистава відбулась в два постріли,
* * *
* * *
У грудях - дві кулі свинцевих.
Скрипковий ключ десь
Не тремти, не тремти, рука...
Кохання і далі – розстріли
заховав усі мінори. Бо рядки лягають курсивами.
Поставили сцену кінцеву.
Можливо, Муза поламала крила, Не згинай, не згинай їх, рука...
Можливо, недоречні
Легше рівними, важче похилими.
«Весь світ - театр,
тут мажори.
а люди в нім – актори» - В душі твоїй заснули
Рядки скачуть, як кардіограма.
Шекспіра слова золоті.
всі оркестри. Дивна якась поліграфія.

Кострубата уся діаграма
Заснула в мені каліграфія.

І наснились їй ієрогліфи Дивні такі закарлючки.
Лиш сміються тихенько
омографи Милі чорні тварючки.
Лінгвісти ламатимуть голови,
Мої читатимуть шифри.
Не зрозуміти їм дивної мови,
Попутають букви,
попутають цифри.
...Тремтіла рука від холоду Зимні весняні дощики.
Заховались за сиву бороду
Чорнильна ручка,
глиняні дощечки.

Віталій СКОРОПЛЯС,

студент Дубенського коледжу РДГУ.
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ЯК ПОЗБУТИСЯ СТЕРЕОТИПІВ НА РИНКУ ПРАЦІ?

М

інсоцполітики планує ввести для роботодавців квоти для людей з
інвалідністю та працівників від 45 років, повідомив міністр соціальної
політики Андрій Рева. За його словами, чотири відсотки персоналу на
кожному підприємстві повинні бути заброньовані для людей з інвалідністю.
Подібне правило має стосуватися і людей певних вікових груп, яким належить
допрацювати певний віковий стаж, а їх не беруть через дискримінацію за
віком. Тобто, квоту хочуть ввести для людей у віці від 45 років.

- Чи не трактуватимуть
керівники підприємств нові
вимоги
Мінсоцполітики,
якщо їх справді введуть, як
«нав’язування» так званих
«небажаних» працівників?
- Чинним законодавством
встановленні квоти на працевлаштування інвалідів в організаціях усіх форм власності, а
саме: в організаціях з середньообліковою чисельністю штатних працівників від 8 до 25 осіб
встановлена квота для працевлаштування інвалідів - одна
особа; для організацій з середньообліковою
чисельністю
штатних працівників понад 37
осіб - чотири відсотки, - ВІДПОВІДАЄ НА ЗАПИТАННЯ «НАШОГО ДНЯ» АНДРІЙ СЕМЕНОВИЧ КОЦУР, КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ ТНЕУ. - Ці нормативи встановлені ще у 1991
році. Контроль за їх дотриманням здійснює Фонд соціального захисту інвалідів. У разі не-

дотримання нормативів, роботодавці несуть адміністративну відповідальність. Щодо працівників віком від 45 років, то,
згідно зі змінами до Кодексу законів про працю, пропонується
надавати переважне право на
залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників, тим особам, котрим залишилося менше трьох
років до настання пенсійного
віку. Проте говорити, що під цю
норму підпадатимуть особи віком від 45 років, безпідставно. Люди у цьому віці є основою економічно активного населення, їх у своєму штаті воліє мати будь-який роботодавець. Вони володіють неоціненним досвідом роботи, практично відсутні ризики їх виходу у декретну відпустку. В умо-

вах дефіциту трудових ресурсів на ринку праці особи у віці
40-50 років є цінними для кожного роботодавця.
- У країнах Заходу існують
подібні правила?
- Звичайно. Наприклад, у
США законодавство щодо інвалідів забороняє роботодавцям
вдаватися до дискримінації кваліфікованих працівників з причини їх інвалідності. Роботодавці зобов’язані не лише прийняти інваліда, якщо він придатний до даної роботи, але й переобладнати робоче місце у відповідності до його обмежень. У
Республіці Польща конституцією гарантовано медичне та соціальне забезпечення інвалідів.
У цій країні існують спеціальні
підприємства для інвалідів. Цікавим є досвід Данії, де проблеми працевлаштування та соціальної реабілітації вирішують
не тільки державні, а й широкі
кола громадськості в особі волонтерських організацій.
- У розвинених країнах
вважається, що люди у
45-50-річному віці - корисні працівники, оскільки ма-

Влада виконує вимоги

РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
Я

нуковича і банду необхідно притягнути
до відповідальності!, – гучно виголошував
якийсь чоловік на сцені Майдану. У
відповідь зірвав грім аплодисментів і схвальних
вигуків від багатотисячного люду. Цей епізод
пам’ятаю й досі, хоча не згадаю, якого це
було дня й місяця. Не згадаю також і особу
виступаючого. Скоріш за все, це був рядовий
майданівець, що прибув до Києва покласти край
свавіллю тодішньої правлячої верхівки.

І дійсно, на необхідності покарання Януковича та його банди наполягали майже всі
виступаючі. Відомі політики й невідомі активісти. Про це писали на банерах та плакатах. «Януковича – під арешт!» – наліпки з таким написом можна було бачити усюди. Майдан не прагнув покарання заради покарання,
люди прагнули цього заради справедливості.
І ось, аж на четвертому році після Майдану, ми чуємо новину – кошти Януковича,
нарешті, повертаються у державний бюджет. Близько 1,5 млрд. доларів США, або
близько 40 млрд. гривень буде перераховано з багатьох рахунків «Ощадбанку» на єдиний рахунок у Держказначействі. Формально ці гроші належали Аркадію Кашкіну, соратнику олігарха часів Віктора Януковича
Сергія Курченка. Правда, цього мільярдера
ніхто не бачив в жодному списку багатіїв.
У такий спосіб, на підставних осіб, оточення біглого Президента переводило вкрадені кошти. Навіть така велика - сума це лише
якісь 4% від вкраденого.
Конфіскація до бюджету цих грошей нагадувала спецоперацію. Про неї знали заледве 10 осіб. Рішення Краматорського суду
Донецької області, в якому таємний олігарх
Віктора Януковича Аркадій Кашкін визнав
свою вину, трималося у суворій таємниці.
Як на мене, то агенти екс-Президента мо-

жуть скільки завгодно репетувати про якісь
порушення, але завдяки таємності, вдалося уникнути подання апеляції на судове рішення і затягування процесу.
Символічно, що рішення ухвалив суд
Краматорська. Це - регіон, який вважався
вотчиною Януковича. І так само символічно, що отримані кошти Президент Петро
Порошенко пропонує витратити на оборонку та соціальний захист ветеранів АТО. На
його думку, конфісковані кошти також слід
спрямувати на будівництво заводу з виготовлення боєприпасів замість втраченого
Луганського патронного заводу. Уряд уже
схвалив концепцію такого будівництва.
Підприємство можна збудувати за 18 місяців і коштуватиме це, за різними підрахунками, від 60 до 200 мільйонів доларів. Як
бачимо, з 1,5 млрд. ще залишиться на закупівлю для армії сучасних засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів і безпілотних літальних апаратів.
Крім того, за словами Петра Порошенка, за “гроші Януковича” необхідно побудувати гуртожитки для військовослужбовцівконтрактників і військові готелі для офіцерів на території кожної бригади. Ще один
пріоритетний напрямок використання коштів - будівництво реабілітаційного центру
для учасників АТО. Водночас, Порошенко сві-

домий того, що «про справедливість остаточно можна буде говорити лише тоді, коли
гроші дійдуть до найбільш нужденних».
Повернення вкрадених в українців 1,5
млрд. було б неможливим без політичної
волі Генпрокурора Юрія Луценка. Він зробив
те, що мали зробити його попередники. Крім
того, завдяки Юрію Луценку 4 травня стартував заочний судовий процес над Януковичем за іншим звинуваченням, а саме - у державній зраді. Він сказав, що доказів і свідків
достатньо і запевнив у перемозі в суді.
Юрій Луценко навіть не приховує, що
прийшов на посаду Генпрокурора, щоб домогтися вироку суду по Януковичу. Для нього є справою честі довести її до кінця. Сподіваємось, що вже до Дня Незалежності суд
подарує нам вирок у процесі, який, без перебільшення, можна назвати так: «український народ проти Януковича». Останній
отримає ще й ганебний статус зрадника. І
отримає його за заслугами, погодьтесь, бо
закликав Путіна до вторгнення в Україну.
Відтак, невідомий майданівець-оратор,
образ якого вкарбувався мені у пам'ять, сподіваюсь, що він живий та здоровий, може
бути впевнений, що недарма тоді приїхав
до Києва змінювати країну.
Володимир МАНЬКО,
політичний експерт

ють досвід. В Україні їх, фактично, «списують». Як позбутися цього стереотипу? І
чи вдасться це зробити найближчим часом?
- Працівники у віці 25-35
років є, можливо, бажанішими для роботодавців. Адже цей
вік людини вважається періодом самореалізації у виробничій та громадській діяльності,
пов’язаний з інтенсивною, часто творчою, продуктивною діяльністю молодого громадянина, коли вже є освіта, професія.
Проте, тенденції розвитку демографічних процесів, перш за
все, це - вступ у шлюб у більш
старшому віці та збільшення
тривалості життя, зумовлюють
перегляд встановлених уявлень про середній вік людини
і пік її продуктивної діяльності. Також підняття пенсійного
віку сприяє зміні ставлення до
людей у віці 45-50 років. Проте, найважливішим чинником,
що дозволить позбутися цього
стереотипу, є значні масштаби
зовнішньої трудової міграції та
дефіцит трудових ресурсів на
ринку праці.

Платне навчання
в іноземних ВНЗ:
чи буде податкова
знижка?

У відділі адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків з громадян Тернопільської ОДПІ зазначили, що податкову знижку може отримати виключно
резидент, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку. Нормами Податкового кодексу
не обмежується кількість навчальних закладів, оплату за
навчання в яких можна включати до податкової знижки.
Однак, встановлено: загальна сума податкової знижки не
може перевищувати суму річного загального оподаткованого доходу, нарахованого як
заробітна плата, зменшена
на суму податкової соціальної
пільги, за її наявності.
Також, Кодексом регламентовано, що платник податку має право включити до
податкової знижки суму коштів, сплачених виключно на
користь вітчизняних закладів
освіти. Таким чином, кошти,
сплачені на користь іноземного вищого навчального закладу, не можна «показувати» у
декларації про майновий стан
і доходи для отримання податкової знижки.
Детальніші консультації,
тренінги та надання практичної допомоги у заповненні декларації можна отримати - у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-10.
Відділ організації
роботи
Тернопільської ОДПІ.
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На Тернопіллі медики закликають батьків не боятися робити щеплення

З

ініціативи Всесвітньої організації охорони
здоров’я останній тиждень квітня на планеті
відзначають Міжнародний тиждень імунізації.
Його мета – привернення уваги суспільства до
вакцинування. Відомо, щороку ця процедура рятує
близько трьох мільйонів життів. Імунізація дозволила
подолати таку хворобу як віспа, яка до 1980 року
була однією з найбільш спустошливих недуг світу. До
кампанії імунізації, введеної в 1980 році, на землі від
кору щороку вмирало 2,6 мільйона людей. В Україні
ситуація з імунізацією залишається катастрофічною.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я,
охоплення вакцинами в Україні є найнижчим в Європі.
Станом на 2016 рік в Україні було вакциновано лише
46% дітей при потребі в 95%.

Ситуація з колективним
імунітетом дуже складна

В рамках «Українського тижня імунізації» в Тернопільському прес-клубі медики
області розповіли, наскільки ефективна
вакцинація, чи забезпечені медзаклади
вакцинами і чому не варто боятися робити щеплення дітям.
- Ситуація із так званим колективним
імунітетом проти багатьох інфекційних
захворювань в області, як і в Україні, дуже
складна, - каже заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев. - На превеликий жаль, негативну характеристику Україні дають
міжнародні організації, які займаються питаннями охорони здоров’я. Україна – остання країна в Європі за показниками щеплення населення і посідає одне з
останніх місць в світі. Така ситуація склалася не раптово і не за один рік.
Звичайно, під час обговорення не
обминули увагою антивакцинальну
кампанію, яка кілька років тому розгорілася в Україні, а також випадки смерті дітей, які пов’язують із наслідками
щеплення.
- На превеликий жаль, ці прикрі випадки певних ускладнень зі здоров’ям,
а також, летальні, які пов’язували, нібито, з вакцинацією, на мою думку склалися тому, що тодішні функціонери Міністерства охорони здоров’я не хотіли говорити правду, - додав Володимир Паничев.
- Вони обмежувалися тільки тим, що це не
пов’язано з вакцинацією. Але не називали причину. Зокрема, знаю, що в одному з
випадків це було пов’язано з ненаданням
медичної допомоги. Це прикрий факт. Але
те, що його не хотіли визнати, послужило

поштовхом до широкої антивакцинальної кампанії.

Краще запобігти,
ніж захворіти

Сьогодні всі обов’язкові щеплення в
Україні фінансує держава. Звичайно, не завжди вакцини є в наявності. Це теж одна з
причин низького рівня вакцинації. Хоча
у МОЗ, а також у Тернопільському обласному лабораторному центрі запевняють:
на даний час всі вакцини для дітей, згідно календаря щеплень, є в наявності і закликають батьків не ігнорувати щеплення, щоб вберегти своїх дітей від недуг.
- Вакцинування – це найбільш безпечний та економічно вигідний засіб
зберегти здоров’я людини, - каже завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного
лабораторного центру, головний позаштатний спеціаліст-епідеміолог управління охорони здоров’я Марія Павельєва. - У 95 випадках зі 100 діти, які отримали вакцинацію, не хворіють при прямому контакті з інфекціями. Іноді батьки відмовляються від щеплень, а коли
щось стається, або в садочку малюки
захворіли, тоді починають раптово всі
звертатися. Коли у нас достатня кількість вакцини, чомусь батьки відмовляються від щеплення дітей, а як тільки
виникають якісь перебої, тоді всі згадують і біжать вакцинуватися. Раджу своєчасно звертатися у лікувальні заклади і
проводити щеплення згідно календаря.
Це призведе до того, що діти будуть захищені, зможуть спокійно йти в організовані колективи, тоді є менший ризик
захворіти.

Низький рівень імунізації
може злякати Європу

Варто зазначити, що вакцинуватися
повинні не лише діти, а й дорослі, зокрема, кожні десять років проти дифтерії і
правця. Однак, роблять вони це нечасто.
До прикладу, через низький рівень вакцинування, захворювання на правець, яке
ще донедавна студенти медуніверситету
вивчали лише за книжками, тепер можна
наочно побачити у лікарнях.
- Питання вакцинації – це питання державної безпеки. Катастрофічна ситуація з
неналежною імунізацією українців може
призвести до того, що Європа просто буде
нас боятися, - переконана доцент кафедри
педіатрії №2 Тернопільського державного
медичного університету Світлана Никитюк.
- Допустити цього не можна, тим паче, що на
даний момент, наша область, достатньо забезпечена усіма необхідними вакцинами.
Оскільки в нас аграрна область, можу
навести такий приклад. Господарі у селах
вакцинують кроликів, поросят, котів, собак. А ось питання вакцинації дітей у нас
чомусь активізовуються тільки в складних
епідумовах, коли насувається кір з Румунії,
коли поширюються інші недуги...
Медики запевняють, в Україні використовують лише сертифіковані якісні вакцини, які відповідають всім міжнародним стандартам. Лише варто звернути увагу на протипокази до вакцинації. За
словами Світлани Никитюк, це гострий
стан захворювання у дитини, який супроводжується температурою вищою 38,5
градусів; коли була серйозна алергічна
реакція на попередні вакцини (тоді варто звернутися до лікаря і з’ясувати всі обставини, яка була вакцина і чому виникла
реакція на один з її компонентів); захворювання і стан організму, при яких імунітет і так знижений, наприклад СНІД у дітей, дітям з неконтрольованою епілепсією, яка супроводжується частими епістанами. Також при вагітності не рекомендується введення живих вакцин.
За словами лікарів, сьогодні ситуація з
рівнем вакцинування в області поступово
покращується. Все більше батьків усвідомлюють
важливість і необхідність
щеплення.
Юля ТОМЧИШИН.

«Наш ДЕНЬ» також
провів своє невелике
опитування серед
тернополян і запитав
їх, чи вакцинують вони
своїх дітей:
ОЛЕСЯ МІЩУК:
Я робила своїй дітям всі
необхідні щеплення. Звичайно, читала відгуки в інтернеті щодо кожної з вакцин, консультувалася з лікарями перед тим, як вакцинувати. На
вулиці, у колективах наших
дітей підстерігає багато вірусів та інфекцій. Тож це єдиний спосіб вберегти їх від небезпеки.
КАТЕРИНА НОВІЦЬКА:
Я за вакцинування. Але
я за те, щоб держава брала
на себе відповідальність за
негативні наслідки імунізації. Адже є діти, яким через стан здоров’я не можна робити щеплення. У нас
цим не цікавляться. Головне - провести вакцинування
і отримати необхідний показник. А, якщо дитина захворіє, тоді це лягає на плечі батьків.
Я не роблю щеплення своїй дитині, оскільки
не впевнена в якості вакцин. Також в нас часто виникають перебої з надходженням вакцин. І тоді порушується розклад, зазначений у календарі щеплень.
Я б дуже хотіла вакцинувати свою дитину. Можливо,
ми шукатимемо можливість
зробити це у приватній клініці. Знаю, що багато людей
їздять робити щеплення у
сусідню Польщу. Звичайно,
це набагато дорожче, аніж
у наших медзакладах, де це
можна зробити безкоштовно. Однак для мене дуже
важливо бути впевненою,
що це дійсно якісна вакцина, яка не спровокує негативних наслідків і захищатиме мою дитину.

6

№18 (202) / 3 травня - 9 травня 2017 р.

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

×ÎÌÓ ÔÐÀÊÖ²¯
«Áëîêó Ïîðîøåíêà» òà «Ñàìîïîìî÷³»
ÂÈÑÒÓÏÈËÈ ÏÐÎÒÈ Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÀÒÎ?
ня ще й керівника «Тернопільського обласного молодіжного методичного центру» Богдана Бутковського. Отримавши
довіру тернополян на виборах
2015 року, один з небагатьох
депутатів облради - ветеран
продовж останніх місяців на фоні постійних скандалів із
АТО Богдан Бутковський, який
львівським сміттям, яке по ночах перевізники за гроші мера Львова пройшов бої в Лебединськоі за сумісництвом лідера «Самопомочі» Садового розвозили по всій му біля Широкиного і отримав
країні і скидали де попало, загострилися стосунки між депутатами від
поранення в Пісках біля Доне«Самопомочі» та виконавчої влади – представниками «БПП». Однак, цей цького аеропорту, теж виявивконфлікт розгортався усюди крім Тернопіллля, де партії-антагоністи
ся вкрай незручним для продемонструють любов сіамських близнюків.
владних політиків.
Будучи на революційних
26 та 27 квітня голова фракції татів міськради - учасник АТО та кеподіях 2013-2014 рр. в Терно«Блоку Петра Порошенка» в Терно- рівник Штабу Національного спроти- полі та Києві, тернополяни чітко ропільській міськраді Володимир Місь- ву під час Революції Гідності, а Сер- зуміли, що мало просто відстояти
ко заявив про недоцільність перебу- гій Гаврилюк – єдиний учасник АТО свою гідність та відірвати від владновання на посаді голови комісії з пи- в складі виконкому Тернопільської го корита братву Януковича, важлитань місцевого самоврядування, за- міськради. Ось така парадоксальна си- во недопустити контрреволюції неконності, правопорядку, регламенту туація: ті, хто пройшов східний фронт гідників, перевертнів, які знівелюють
та депутатської діяльності Володи- і залишився живим, повернувшись та дискредитують боротьбу українмира Стаюри, а також готовність від- назад і отримавши довіру від людей ців проти бандитського режиму. Тисякликати з виконавчого комітету на- представляти їх у місцевій раді, ста- чі тернополян і сотні тисяч українців
чальника тернопільської поліції Сер- ють дуже незручними місцевим полі- – ветеранів АТО, будучи на фронті, чітгія Гаврилюка. Таку заяву не мож- тикам та бізнесменам у владі.
ко розуміли, що в тилу їх підтримувана назвати випадковою, адже вона
Але фракція «Блоку Порошенка» ла ціла армія волонтерів та небайдувписується у вже тривалу кампанію, виявилась не єдиною в боротьбі про- жих людей. Однак, в тилу залишились
яку проводить влада з дискредита- ти учасників АТО. Вже 28 квітня місь- і ті, хто чекатиме моменту, щоб вдариції добровольчого руху та учасників ка фракція «Самопомочі» не тільки ти в спину та відімстити їм за те, що
російсько-української війни. Адже Во- підтримала заяву БПП, а пішла далі, вони боролися, і за те, що повернулилодимир Стаюра – єдиний з 42 депу- заявивши про необхідність звільнен- ся живими.

У

Окружний адмінсуд
заборонив «земельний»
референдум за особистою
вказівкою президента

Окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону проводити референдум
проти продажу сільськогосподарської землі за
особистою вказівкою президента Петра Порошенка. Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко 27 квітня під час пресконференції у Львові.
За її словами, саме Порошенко почав чинити опір референдуму: спочатку через тиск на членів ЦВК, а тепер - через тиск на суд. «Родина президента є однією з найбільших аграрних монополій, яка в тіні вже накопичила сотні тисяч гектарів
сільськогосподарської землі. І тепер йому, як і всій
аграрній мафії латифундистів і монополістів, треба узаконити це – дати право купити за безцінь цю
землю», – сказала парламентар.
27 квітня Окружний адмінсуд Києва, «який повністю перебуває під тиском і керуванням президента», прийняв ухвалу про заборону народу України проводити референдум, повідомила політик. Як
зазначила народний депутат, дві революції в Україні не призвели до зламу кланово-олігархічної системи: «Сьогодні інтереси людей стоять на останньому місці, панують клани і один з найбільших
олігархів – чинний президент. Ми всіма можливими засобами спробуємо вплинути на нього, щоб він
все ж припинив використовувати судову систему».
Окрім того, вона повідомила, що більшість членів ЦВК погоджуються дати «зелене світло» референдуму, «вони перевірили і підтвердили всі підписи членів ініціативної групи (це 10059 підписів) та
готові проводити засідання ЦВК».
У разі продовження заборони проведення референдуму, зусиллями 10 тисяч членів ініціативної
групи «Батьківщина» розпочне масовий збір підписів громадян проти продажу сільськогосподарської землі.
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Фінішна пряма
деклараційної кампанії

Тернопільська ОДПІ нагадує, що термін подання декларації про майновий стан і доходи
збігає 3 травня 2017 року.
Центр обслуговування платників на травневі свята працюватиме за графіком:
3, 4 травня - робочі дні з 9.00 до 18.00 год.;
5 травня - з 9.00 до 16.45 год.;
1, 2, 8 та 9 травня - вихідні дні.
У ЦОПі громадяни можуть отримати вичерпні консультації та практичну допомогу в заповненні декларацій про майновий стан і доходи, відвідати тренінги. Телефон для довідок: 43 46 10.

На Тернопільщині
вилучили 14300 літрів
«підпільного» спирту

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у
Тернопільській області спільно з працівниками Генпрокуратури під час проведення операції «Акциз-2017» вилучили з незаконного обігу
14300 літрів спирту. Спирт перевозили вантажним автомобілем у пластмасових бочках місткістю 220 літрів кожна. Законодавством передбачено, що виробництво спирту та його реалізацію можуть здійснювати лише держпідприємства, а транспортування - тільки з відома органу
державної фіскальної служби і за наявності належним чином оформлених документів на перевезення. Однак, товаросупровідні документи на
вантаж у водія були відсутні.
Орієнтовна вартість вилученого спирту
складає 2,1 млн. грн. При потраплянні цієї партії
спирту у підпільне виробництво, його б вистачило для виготовлення 70 тисяч пляшок горілки.
При цьому збитки бюджету від несплати акцизного податку склали б понад 1,8 млн. грн.
Із початку року співробітники податкової міліції області вилучили з незаконного обігу 15,7
тис. літрів спирту.
Відділі організації роботи
Головного управління ДФС
у Тернопільській області.
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а запрошення представників Тернопільської обласної
та міської парторганізацій ВО «Батьківщина» 25 квітня
в Тернополі побував народний депутат України кількох
скликань, міністр ЖКГ в уряді Юлії Тимошенко та експерт у
сфері тарифів Олексій Кучеренко.

На брифінгу для журналістів київський гість наголосив на проблемі необґрунтованого тарифотворення, внаслідок чого чинний Кабмін та
НКРЕКП загнали мільйони українців
у глухий кут і змусили просити милостиню у держави у вигляді субсидій.
За словами Олексія Кучеренка,
у даному випадку влада пішла найпростішим шляхом: замість модернізації житлового фонду та енергогенеруючих компаній, замість створення справжнього ринку газу та
електроенергії, в уряді Гройсмана
мало не до стелі підняли тарифи на
компослуги. І це при тому, що ніхто з
чиновників навіть не намагався оцінити реальну платоспроможність
населення, яка на сьогодні – одна з
найнижчих у Європі.
- Якщо ви зі своєю ціною на газ
хочете забрати 80 відсотків наших
доходів, то що ж у нас залишиться,
щоб заплатити за воду, комунікації,
квартплату? У цій ситуації я можу
сказати, що НАК «Нафтогаз» став реальною загрозою національній безпеці, це уже некерована і не національна компанія, – переконаний він.

Інша проблема, на якій акцентував свою увагу Олексій Кучеренко, це – нагальна потреба у реформуванні житлового фонду. Спілкуючись не лише з владою на місцях, а й
з мешканцями, він неодноразово наголошував:
- Вважаю, що саме житловий
фонд має стати головним об’єктом
реформування, бо там сьогодні накопичилося багато як технічних, так
і організаційних та фінансових негараздів. Неправильним є те, що питання модернізації житлового фонду, капітальних ремонтів, енергозбереження дехто намагається перекласти на плечі людей. Щоб все це
вирішити, потрібна державна програма модернізації житлового фонду, яка передбачала б дуже суттєвий
фінансовий та організаційний ресурс та підтримку і з боку держави,
і з боку муніципалітету.
Екс-міністр виступає категорично проти того, щоб мешканців багатоповерхівок майже силоміць «заганяли» в ОСББ. Одна справа, якщо будинок новий. Тоді й об’єднання співвласників зможе акумулювати кошти та ресурси на його утримання.

Зовсім інша ситуація, коли мова йде
про напіваварійні «хрущовки». Від
капітальних ремонтів у цих будинках місцева влада всіляко відхрещується та агітує їх мешканців створювати ОСББ і брати «важелі керівництва» у свої руки. Тож варто усвідомити: як тільки муніципалітет передасть таку руїну об’єднанню співвласників, у переважній більшості
випадків жодної копійки з місцевого бюджету мешканці не дочекаються. А звідки вони візьмуть сотні тисяч гривень, щоб перекрити дах, замінити комунікації, відремонтувати
зруйновані сходові клітки тощо.
Ось тому, щоб не бігти навздогін потягу, що вже набрав швидкість,
громадяни мають навчитися відстоювати свої, гарантовані Конституцією, права і мирно, але рішуче, протидіяти незаконним рішенням влади
чи то у тарифній політиці, а чи в інших сферах суспільного життя.
- Першою, але реальною перемогою у цій «війні» стало нещодавнє
скасування абонплати за газ, - констатував Олексій Кучеренко.
Юрко СНІГУР.
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Тернопільські студенти
влаштували
тиждень психології
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НА ТЕРНОПІЛЛІ

відбулася ювілейна
спортивно-патріотична
ГРА «ГУРБИ-АНТОНІВЦІ»

В

умовах сьогодення психологія є
популярною, а професія психолога особливо затребуваною. 23 квітня в
Україні вже традиційно відзначають День
психолога. У Тернополі в національному
технічному університеті протягом тижня
відбувались цікаві заходи, присвячені цій події.
Студенти влаштували інтелектуальні вікторини, інтерактивні ігри, кмітливі конкурси, захоплюючу подорож
до острова Психологія та урочисте дійство з отриманням
призів. Складовими свята були активне спілкування, позитивні емоції, творча атмосфера, що оптимізувало взаємодію між студентами та викладачами кафедри психології
у виробничій сфері. Все це забезпечило відчуття єдності та
приналежності до психологічної спільноти.
У рамках проекту, присвяченого Дню психолога, відбулась презентація книги «Видатні психологи», авторами
якої є Г.В. Ложкін, І.Л. Моначин та І.М. Періг.
Довідник «Видатні психологи» покликаний ретранслювати історію становлення і розвитку психології за допомогою відомих та забутих імен, задовольнити затребуваність в науковій психологічній літературі українською
мовою. Видання містить психологічну інформацію, яка
має історичний сенс і показана крізь призму життєвого
шляху конкретного вченого.
Цікаво, що при цьому не всі вчені, які представлені в
довіднику, були психологами, серед них – лікарі, фізіологи,
фізики, педагоги, інженери. Однак їх наукові праці відзначені суттєвим внеском психології в систему комплексного
людинознавства.
Довідник розвиває методичну базу психології і цим
розширює сферу її практичного застосування для підготовки майбутніх спеціалістів. Викладачі кафедри психології у виробничій сфері Інна Моначин та Ірина Періг виступили перед студентами, зазначивши, що знання з історії предмету є важливою складовою професійної культури психолога.

Цього року на гру приїхали кілька сотень учасників з усієї України – Харківщини, Сумщини, Київщини, Тернопільщини,
Львівщини, Житомирщини, ІваноФранківщини, Хмельниччини, Луганщини та інших областей. Також
приїхали учасники з Литви та Сполучених Штатів Америки.
Традиційно гру відкрили
спільною молитвою. З вітальним

Проводили її традиційно на місці найбільшого бою УПА з підрозділами НКВС,
що у лісовому масиві між селами Антонівці (Тернопільщина) та Гурби (Рівненщина).
словом до учасників звернулись: ні - великий день, і я гордий, що
голова МНК Соломія Фаріон, го- ви пам’ятаєте про нашу боротьлова проводу Вільних Людей Ан- бу за незалежну Україну. Впевдрій Левус, голова Тернопільської нений, що для вас це більше, ніж
ОДА Степан Барна, ветеран УПА гра – це вишкіл. Вчіться, вишкоВасиль Кирилюк.
люйтесь, загартовуйте свій дух
На відкриття гри завітав та тіло. І пам’ятайте - майбутнє
останній учасник Гурбинсько- нашої країни не за олігархами, а
го бою Василь Кирилюк. «Я дуже саме за вами, молодими активнирадий бути сьогодні тут з вами, ми патріотами», – наголосив пан
з молоддю України. Сьогод- Кирилюк.

Хто сталеві руки має - Кубок Ліги забирає

Ліга підприємців «Українська
справа» започатковує відкритий турнір з армспорту на Кубок
«Сталева рука». Перші змагання
силачів відбудуться 13-14 травня у Парку Національного Відродження, де у цей час проходитиме мистецький фестиваль «Співоче поле. Тернопіль».
До участі у турнірі запрошують
усіх бажаючих в різних вагових категоріях. А допомагатиме учасникам підготуватися до вирішальних поєдинків вихованець чемпіона світу Андрія Пушкаря майстер
спорту, багаторазовий чемпіон

України та неодноразовий срібний
призер Кубка світу серед професіоналів з армспорту Вадим Стецюк.
Організатори та партнери
«Сталевої руки» подбали й про
об’єктивне суддівство – переможця
та призерів змагань визначатиме
професійний арбітр з армспорту.
Для того, щоб завоювати почесний трофей та стати його першим
володарем, потрібно безпосередньо на Співочому полі зголоситися
на участь у відкритому турнірі і за
шаленої підтримки тернополян та
гостей фестивалю продемонструвати свої міцні м’язи і сталеві руки.

Óêðà¿íö³ - ïðåì’ºðó: áàéêè ïðî «ïîêðàùåííÿ»

ÒÐÅÁÀ ÁÓËÎ ÐÎÇÏÎÂ²ÄÀÒÈ 1 ÊÂ²ÒÍß
Радісною новиною про збільшення середньої зарплати поділився у «Фейсбуці» першого травня прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Середня платня штатного працівника в Україні у березні
склала 6752 гривні, написав він. «Це вдвічі більше за мінімальну
зарплату і на 8,7 відсотка більше за показник лютого. Такий ріст
цілком відповідає росту промислового виробництва, яке в березні
зросло на понад вісім відсотків. Доходи українців зросли на понад
37 відсотків. Показник інфляції за цей період становив близько
15 відсотків. Можемо сміливо говорити, що зростання зарплат
нарешті випереджає ріст цін», - ощасливив українців прем’єр.
У соцмережах главу уряду відразу підняли на кпини, мовляв, датою помилився: перше квітня минуло місяць тому. Тоді
треба було байки розповідати.
На фоні того, що з 1 травня прожитковий мінімум для працездатних збільшено
на 80 гривень - до 1684, то 6752 гривні середньої зарплати видаються більш-менш
нормальною сумою. Але не слід забувати,
що чимало українців, власне, отримують
«гройсманівську» мінімалку або трішки
більше. Крім того, значна кількість роботодавців відзначили, що в першому кварталі цього року були змушені скорочувати персонал.
Стосовно цін. Вони, мабуть, як завжди,
неадекватно відреагують на підвищення прожиткового мінімуму. Не вженуться
за цінами й пенсіонери. З першого травня
мінімальна пенсія склала 1312 гривень
(була 1247). Тобто, пенсіонери, які отримували мінімалку, тепер матимуть на 65
гривень більше. І то не всі.
Загалом, за даними соцдосліджень, 75

відсотків українців не відчули на собі підвищення якості життя. А близько 80 відсотків молоді мріють виїхати з країни.
Не відчув суттєвого поліпшення і вітчизняний бізнес. За винятком олігархів та наближених до влади. Більше половини - 58 відсотків представників малого та середнього бізнесу вважають державу перешкодою і обмеженням для своєї діяльності. А 28 відсотків - ворогом. Такі
дані наведені у новому аналітичному звіті
USAID. І лише 14 відсотків вбачають у державі свого партнера.
Перешкодою, наголосили 35 відсотків
представників малого та середнього бізнесу, є також оподаткування. Високі ставки податків перешкоджають росту та розвитку власної справи. Крім того, майже
кожен другий вважає, що для ведення бізнесу важливо підтримувати неформальні відносини з представниками хоча б одного органу влади. Іншими словами, треба мати «дах».
Якщо держава вирішила тримати на

короткому повідку малий і середній бізнес, то навести лад з підприємствами, які
їй належать, очевидно, не бажає. Так, Рахункова палата торік, за результатами перевірок 644 державних об’єктів, виявила
порушення і недоліки на загальну суму
майже 17 мільярдів гривень. Об’єктами
перевірок стали кілька міністерств, судові структури, Антимонопольний комітет,
Нацбанк, Фонд держмайна, низка державних і комунальних підприємств та установ, Фонд гарантування вкладів, Пенсійний фонд, структури Державної фіскальної служби та Національної академії наук.
А ще в Україні отримують мільйонні
зарплати менеджери, підприємства яких
замість прибутків мають збитки. Для
прикладу, ПАТ «Укрзалізниця». Майже 20
мільйонів гривень зарплати отримали керівники згаданого відомства за 2016 рік.
Цю суму грошей розділили між собою 11
осіб. Такі дані містяться у консолідованій
фінансовій звітності «Укрзалізниці», підготовленій компанією «EY».

Головою правління «УЗ» є польський
менеджер Войцех Балчун. Його місячна зарплата складає 461 тисячу гривень.
Незважаючи на високі винагороди, торік
«Укрзалізниця» зазнала збитків більш, як
на сім мільярдів гривень.
А тим часом для українців переглянуть субсидії через зниження соціальних
нормативів на тепло, електрику і газ. Відповідна постанова Кабміну набрала чинності 1 травня.
Тепер, згідно з документом, соціальні норми споживання газу знижено з 5,5
- до п’яти кубометрів на квадратний метр
опалювальної площі.
Також знижені нормативи споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентам, житлові будинки яких обладнані будинковими
та/або квартирними приладами обліку:
з 0,0548 - до 0,0431 Гкал на квадратний
метр опалювальної площі під час опалювального сезону. Електроенергії для індивідуального опалення: з 65 - до 51 кВт-год
на квадратний метр опалювальної площі
у місяць в опалювальний період.
Зниження соціальних норм було однією з умов отримання чергового траншу
від МВФ.
На черзі - нові випрошування українською
владою грошей. І нові вимоги Фонду?
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Відбулося нагородження лауреатів традиційного публічного
благодійного проекту «Людина року – Меценат року»
Благочинність завжди була
і є не тільки однією з головних
ознак високої духовності нації, а
й невід’ємною частиною нашої
культури. Відчуваючи постійну
потребу любити Україну не лише
до глибини душі, а й до глибини
власної кишені, меценати століттями матеріально підтримують, а нерідко й гарантують, розвиток освіти, культури, охорони здоров’я, дбають про соціально незахищених співвітчизників, своїми пожертвами рятують
життя важкохворим.
Започаткований п’ять років
тому проект «Людина року – Меценат року» традиційно допома-

гає онкохворим дітям та їх родинам боротися з важкими недугами і перемагати їх.
– Ми створили цей проект,
коли побачили, як багато сімей потребують підтримки, - зазначає керівник і автор проекту Сергій Бачинський. - Щороку до програми долучаються все
більше людей. Проект уже став
регіональним. У ньому беруть
участь представники не лише
Тернопільської, а й Рівненської,
Хмельницької, Львівської, ІваноФранківської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей. Це щороку дозволяє збирати
на благодійні рахунки сотні ти-

сяч гривень.
І хоча тих, хто потребує допомоги, на жаль, не меншає, проте
організатори і благодійники, які
об’єдналися заради благородної
мети, завжди вірять в одужання
та зцілення своїх маленьких підопічних.
На цьогорічній урочистій церемонії називали прізвища небайдужих людей краю, керівників підприємств, фірм, товариств,
які долучилися до благодійності.
Серед них – Олег Караванський
(об’єднання «Тернопільгаз»), Василь Лило (ТОВ «Тернопільбуд»),
Василь Мартинюк (санаторій
«Медобори») та інші.

Äåíü êàð’ºðè ªÑ ó ÒÍÅÓ

Н

а базі Тернопільського національного
економічного університету 25 квітня
відбувся День кар’єри ЄС. Зустріч організував
Інформаційний центр ЄС ТНЕУ за підтримки
Представництва Євросоюзу в Україні та у співпраці
з Центром працевлаштування та зв’язків з
випускниками ТНЕУ.

Мета заходу - сприяння зайнятості студентів і випускників,
формування у них навиків побудови професійної кар’єри, ознайомлення зі шляхами та інструментами пошуку роботи, тенденціями на молодіжному ринку праці, налагодження й розширення навчально-наукових напрямів співпраці університету з
працедавцями.
У вітальному слові до присутніх координатор Дня європейської кар’єри, координатор
проектів Представництва ЄС в
Україні Олександра Рязанцева,
зокрема зазначила: «Тут зібра-

лися поважні гості, роботодавці, представники установ та організацій - люди, які роблять вагомий внесок у розвиток нашої
країни. Ми переконані: чисельність нашої єврородини з кожним роком зростатиме, а дружні
стосунки зміцнюватимуться та
поглиблюватимуться».
«Адміністрація та професорсько-викладацький колектив Тернопільського національного економічного університету докладають максимум зусиль для того, щоб підтримати
усі проекти й ініціативи, спрямовані на європейський напрям

розвитку як вищого навчального закладу, так і України», - сказав проректор з науковопедагогічної роботи (міжнародна діяльність), доктор економічних наук,
професор Григорій Монастирський.
Підприємства й організації представляли вакансії, а студенти мали чудову нагоду спробувати
власні сили, поспілкуватися з працедавцями, написати резюме, дізнатися особливості та специфіку тієї чи іншої роботи.

Уже вдруге поспіль номінантом проекту стала головний редактор газети «Наш
ДЕНЬ», Заслужений журналіст України Зіна Кушнірук.
Відрадно, що серед меценатів та партнерів у різних
номінаціях організатори проекту відзначили учасників
Ліги підприємців «Українська
справа»: Петра Ландяка, Богдана Олійника, Михайла Ратушняка, Степана Рубая, Василя Глембу, Юрія Хоміцького, Ігоря Парія та Ярослава
Гринчишина.
Для них, як і для всіх лауреатів проекту «Людина року – Ме-

ценат 2016 року», творити добро
– свята українська справа. А тим
паче, коли це добро рятує життя
дітей.

З молоддю спілкувалися представники Тернопільського обласного і міськрайонного центрів зайнятості, «MagneticOne
Group», медіа корпорації «RIA»,
ГУ Національної поліції в Тернопільській області, Міжнародної
молодіжної організації «AISEC»,
компанії «HERE», Тернопільське
обласне управління АТ «Ощадбанк», «ПриватБанк», національної мережі магазинів гаджетів
«ЖЖУК» та інші.
«Успіх кожної справи залежить від наполегливої праці, відданості обраній роботі, професійності та ініціативності. Проте слід зазначити, що

наша діяльність не була б такою ефективною та злагодженою без чіткої координації дій
та підтримки Представництва
Євросоюзу в Україні», - висловила подяку Представництву
ЄС в Украні керівник Інформаційного центру ЄС у ТНЕУ Олена Васильків.
Цікавими і корисними для
студентів та випускників ТНЕУ
стали тренінги «Перша робота:
що потрібно знати найманому
працівнику?», «Правильно складене резюме - перший крок до
успіху»; участь у дискусійному
клубі; презентації підприємств,
установ та організацій.
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Торгівля з агресором процвітає

За даними Держстату, за перші два
місяці цього року Україна збільшила імпорт товарів з Росії майже на 80 відсотків проти минулорічного аналогічного
періоду, пише газета «Експрес». Відновлення торгівлі з Москвою дуже прагнуть
деякі урядовці та бізнесмени, хоча цього зовсім не вітає суспільство. «Виходить,
з одного боку, ми закликаємо світ продовжувати санкції проти Москви, а з іншого - самі робимо протилежне», - сказав директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. За його словами, бізнеси, які контролюють високопосадовці, продовжують ганебну практику тісної співпраці з РФ. За даними статистики,
майже половина імпорту з РФ за перші два
місяці цього року припала на мінеральне паливо, нафту і продукти її переробки.
Ситуацію з торгівлею між Києвом та Москвою давно бачать партнери в Європі й
не вітають її. Але європейські держави дотримують слова, незважаючи на некоректну поведінку України. Наша держава мала
би бути серед лідерів запровадження й дотримання санкцій щодо РФ.

Українців змусять розрахуватися
за борги ДНР і ЛНР?

Борги самопроголошених республік
за електроенергію планують погасити
з кишень українських громадян. Про це
«Оглядачу» розповів Андрій Герус, колишній член Національної комісії з державного регулювання енергетики та комунальних послуг. «Україна припинила поставки
електроенергії на тимчасово окуповані території. Борги за електроенергію, спожиту в ОРДЛО, складають 11 мільярдів гривень. Їх НКРЕКП планує закрити за рахунок держбюджету (платників податків) та
додаткового підвищення тарифів для усіх
споживачів», - сказав експерт. Тарифи за
спожиту електроенергію підвищать також
низці українських підприємств. Економіка країни страждає від цього боргу, а невизнані республіки не можуть з ним розрахуватися.

Фантастична зарплата
глави «Нафтогазу»

Зарплата голови правління НАК
«Нафтогаз України» Андрія Коболєва у 2016 році зросла у 17,5 раза - на 18
млн. 218,54 тис. грн. Відтепер вона складає 19 млн. 323,044 тис. грн. без вирахування ПДФО та військового збору, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Такі дані пан
Коболєв подав у декларації за 2016 рік, яку
оприлюднили на сайті компанії. Основний
вид доходів глави «Нафтогазу» - зарплата. Водночас, навпроти графи «інші доходи» вказана сума - 0,65 копійок. Тоді, як
його дохід з інших джерел був 5,1 млн. грн.
Окрім посадового окладу - 1,041 млн. грн.,
Коболєв отримує щомісячну премію, яка є
«на умовах і в розмірі відповідно до колективного договору підприємства».

За три роки на дорогах загинули
12,4 тисячі людей

За останні три роки і три місяці на
дорогах України загинули 12,4 тисячі людей. Про це заявив прем’єр Володимир Гройсман, передає Depo.ua. «Скалічено більше 100 тисяч людей. Я навіть не
можу сказати, що це статистика. Це просто
жахливі цифри, з якими не можемо мири-
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тися», - сказав Гройсман. І нагадав: зараз
працює спеціальна група, яка готує зміни
до законодавства щодо безпеки дорожнього руху.

Хакери вкрали з рахунків
177 мільйонів

Торік збитки українських банків
від злочинних дій хакерів з платіжними картками сягнули шаленої суми. Про
це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв,
пише Depo.ua. «За даними Нацбанку, у 2016
році збитки банків від 95 тисяч шахрайських дій з платіжними картками сягнули
близько 177,2 млн. грн. Це ми змогли порахувати лише збитки банків. Але не можемо
порахувати збитки звичайних громадян, у
яких масово викрадають гроші з платіжних
карток», - сказав Князєв. Від зловмисників
постраждали 53 банківські установи, а людей - в сотні разів більше.

В Одесі - повзучий
реванш сепаратистів

На керівні посади в обласну адміністрацію Одеси повертаються сумнівні
чиновники, звільнені за часів головування Міхеїла Саакашвілі. Про це розповіла у коментарі сайту «24» колишня виконуюча обов’язки голови Одеської ОДА Соломія Бобровська. «Повертаються усі, кого
ми виганяли за корупцію та сепаратизм.
Це виглядає як суцільний реванш проросійських сил. Це - повторення історії 2004
року», - сказала вона. На думку Бобровської, Адміністрація президента добре
проінформована про повернення старих
кадрів в одеську владу. «Виглядає так, що
Банкова віддала Труханову місто на відкуп. Тому що, коли приїжджає президент,
його зустрічає мер і він не чує жорстких запитань, яких безліч. В Києві думають, що
контролюючи сепаратистів, вони контролюють ситуацію, але це хибно», - резюмувала Бобровська.

Доноси будуть в ціні

Служба фінансових розслідувань
(СФР), яку створюють замість податкової міліції та підрозділів по боротьбі з економічними злочинами Нацполіції і СБУ, здійснюватиме конфіденційне
співробітництво з приватними особами, в тому числі і на договірних засадах.
Про це заявив Сергій Коваленко, радник
міністра фінансів, пише «Hubs». Майбутня структура буде використовувати досвід НАБУ при розслідуванні резонансних
справ, детективи якої працюють з інформаторами за винагороду - до 25 тисяч гривень. За словами радника міністра, крім
розслідування податкових злочинів, до
повноважень СФР були додані корупційні злочини, зловживання владою і службовим становищем.

Наші люди подорожують
до ЄС рідко

Українці подорожують до країн Євросоюзу дуже рідко. Жителі західних
областей, щоправда, значно частіше
відвідують Європу, ніж представники
інших регіонів. Такі дані соцдослідження, проведеного у 24 містах соціологічною групою «Рейтинг», повідомляє «Експрес». У людей запитали, хто і скільки разів відвідав Європу за останні п’ять років. Лідирує Ужгород - 35 відсотків жителів обласного центру Закарпаття побували в Європі. Також 33 відсотки жителів
Івано-Франківська і 28 відсотків львів’ян.
Із Тернополя їздили до ЄС 27 відсотків населення, з Рівного - 24 відсотки. Ще жителі
цих областей перетинають кордон, їдучи
на заробітки чи на закупи. Кияни ж справді їдуть в Європу заради відпочинку, бо фінансово найбільше забезпечені - країнами
ЄС мандрували 27 відсотків жителів столиці. А ось за останні п’ять років лише п’ять
відсотків жителів Сєвєродонецька (тимчасовий адмінцентр неокупованої Луганщини) мандрували на Захід. Суми, Запоріжжя,
Кропивницький - по шість відсотків, Маріуполь - дев’ять, Харків - вісім відсотків.

№18 (202) / 3 травня - 9 травня 2017 р.

Ñâ³ò
США зменшать
фіндопомогу Україні

На 2018 фінансовий рік Україна
мала б отримати від США $570 мільйонів фінансової допомоги. Але може
недорахуватися двох третин цих грошей, йдеться в статті американського
видання «Foreign Policy». Зазначається,
що адміністрація Трампа планує значно
переглянути фінансову допомогу багатьом країнам. Автори вказують на те, що
скорочення фінансової допомоги Україні складе 68,8 відсотків. Замість понад
$570 мільйонів, новий проект передбачає скорочення фінансування до $177
мільйонів. Вивільнені кошти американці планують витратити на програми національної безпеки.

В Італії Інтернет для туристів
стане безкоштовним

У 2017 році в Італії з’явиться розширена мережа безкоштовного інтернету для туристів, пише «34 travel».
По всій країні встановлять 28 тисяч точок безкоштовного доступу в Інтернет.
Wi-Fi з’явиться на міських майданчиках,
в парках, музеях і в транспорті. Мандрівники в Італії зможуть завжди залишатися на зв’язку і розповідати про свою поїздку в соцмережах. Новий проект дасть
можливість владі дізнатися, які об’єкти
відвідували туристи, якими видами
транспорту користувався, в яких готелях зупинялися. Ці дані допоможуть дослідити туристичні тенденції в країні.
У результаті планується створити єдину безкоштовну базу контенту для мандрівників, доступну на різних мовах. Національний проект «Wi-Fi Italia» є одним
із стовпів стратегічного плану розвитку
туризму Італії до 2022 року. Інвестиції в
проект складуть більше двох мільйонів
євро.

Торік у світі кинули
за грати 259 журналістів

За даними Комітету захисту журналістів, торік у світі кинули за ґрати 259 медійників. Такої кількості ув’язнених працівників ЗМІ за рік
не було ще з 1990 року, повідомляє
«Радіо Свобода». У комітеті зазначили: за останні п’ять років у світі вбили 332 журналістів. Це також найвища цифра за останні 28 років у рамках
п’ятирічного періоду. «Уряди стають
все більш винахідливими, оскільки
вони визнають руйнівну владу інформації. Тому й влаштовують прямі напади на свободу висловлювання, розробляють складні стратегії, які дозволяють урядам керувати, контролювати і
маніпулювати інформацією», - сказав
виконавчий директор Комітету захисту журналістів Джоель Саймон. Водночас, у комітеті підкреслюють: нові технології ускладнюють запровадження
цензури. Але така ситуація підштовхує
авторитарні уряди до фізичного насильства проти журналістів.

Єгипет запроваджує е-візи

Влада Єгипту з початку червня
цього року запровадить в країні систему електронних віз для туристів,
повідомив міністр туризму республіки Ях’я Рашид. Планується, що подати
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заявку на візу, отримати і заплатити за
неї, згідно з новою концепцією, можна
буде звідки завгодно. «Згідно з новою
системою, будь-який турист у будьякій точці світу матиме право претендувати на електронну візу», - підкреслив чиновник. За його словами, раніше
планувалося, що система електронних
віз запрацює до травня, однак пізніше уряд Єгипту відклав її введення до
червня. Як очікується, до цього терміну уряд оголосить список країн, громадяни яких зможуть отримати візу прямо в аеропорту, пише «Hubs».

Польща знижує
суму для «Tax free»

Мінімальну суму вартості покупки для можливості оформлення
«Такс Фрі» в Польщі знову знизять
до 200 злотих. Відповідний проект
постанови підготував мінфін. Причиною зниження ліміту стало значне скорочення оборотів малих підприємств,
які надають можливість оформлення
«Такс Фрі», пише «vsetutpl.com». Нововведення набуде чинності з 1 червня
цього року. Після цього туристи з країн, що не входять до складу ЄС, матимуть змогу повернути ПДВ, здійснивши покупки на суму від 200 злотих
(або 47 євро). Зараз цей ліміт складає
300 злотих.

Білорусь може бути захоплена
Путіним у будь-який момент

Відомий американський історик і
публіцист Юрій Фельштинський вважає, що над Білоруссю нависла загроза анексії, повідомляє replyua. «Якщо
поглянути на карту, стає очевидно, що
Білорусь представляє геополітичну
цінність для Росії. Якщо Росія захопить
Білорусь, вона зможе вийти до кордонів багатьох сусідів, яких, на втіху російського президента Путіна, можна
або захопити, або тероризувати загрозою захоплення. Всі ці сусіди входять
в НАТО, і зараз Лукашенко у вельми
складному становищі. У білоруського
лідера немає прихильників, він є дрібним європейським узурпатором, який
ніколи і нікому не поступиться владою. Також у нього немає можливості
захистити країну від зовнішньої агресії», - вважає експерт. На його думку, Білорусь ніколи не була незалежною державою. «Путін залишить Білорусь буфером між Європою та РФ до тих пір, поки
зможе отримувати з цього вигоду. Захопити Білорусь можна з тією ж легкістю,
що і Крим, причому в будь-який момент.
Якщо щось трапиться з Лукашенком,
Росія відразу анексує Білорусь», - упевнений Фельштинський.

У Німеччині перевірятимуть
всіх авіапасажирів

Перед початком парламентських
канікул та передвиборчою кампанією німецький Бундестаг ухвалив
низку законів, які регламентують питання внутрішньої безпеки. Серед інших - і закон про надання авіакомпаніями персональних даних своїх пасажирів Федеральному управлінню кримінальної поліції, повідомляє «germania.
one». Згідно з новим законом, усі авіакомпанії зобов’язані передавати відомству персональні дані пасажирів міжнародних рейсів, які прилітають до Німеччини або залишають країну. Йдеться
про таку інформацію, як ім’я та прізвище пасажира, номер кредитної картки,
кількість місць багажу і навіть інформація про попутників. Закон спрямовано на боротьбу з міжнародним тероризмом та
організованою злочинністю.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Про те, що хвилює

Життєві сюжети

Д

Тільки жінки
нас роблять
поетами…

Сімейне

гніздечко

С

ергій поспішав на
автобусну станцію.
Крижаний, з морозом
вітер, що налітав поривами,
заповзав за комір куртки і
обдавав нестерпним холодом.

– Оце тобі й весна! – майнула думка, і Сергій пришвидшив кроки. На автобусній станції він купив квиток і
присів на лаві, бо до відправки автобуса залишалася ще година часу, а тут,
у залі, було хоч і холодно, але, принаймні, за вітром, що не переставав скаженіти за вікнами станції.
Його увагу привернула середніх літ жінка, яка підійшла до віконця каси і попросила дати їй квиток до
того ж містечка, куди мав їхати він.
Щось знайоме чулося у її голосі, але Сергій ніяк не міг пригадати,
де він вже бачив цю жінку. В якусь
мить, ніби відчувши на собі його погляд, вона оглянулася і, підійшовши
до нього, радісно вигукнула:
– Сергію, ти? Оце так зустріч! Ти
майже зовсім не змінився…
Сергій уважно глянув на неї. Минуло стільки літ, коли вони бачилися
востаннє… Так, це була вона, та красуня Оля, в яку він колись був шалено
закоханий…
– Я радий тебе бачити, Олю, – сказав Сергій схвильовано і відчув, що в
горлі щось несподівано запекло і він
готовий був розплакатися.
– А ти мене не впізнав, правда? –
спитала Оля і пригорнулася до його
грудей. – Ох, молодіємо ми, молодіємо! – пожартувала вона. – А пригадуєш, як ти колись писав мені любовні
вірші? Ти поетом не став?
– Ні, Олю! Не було тебе, то для кого
я мав писати вірші? Тільки жінки нас
роблять поетами…
– А я дотепер зберігаю твої вірші,
написані в часи нашої молодості. Там
стільки душевних поривів, неземної
краси, що аж сльози набігають на очі,
коли їх читаю не раз на самоті… Я тепер знову тут. Приїхала після довгих
поневірянь по світу, щоб знайти тебе.
То напиши щось для мене.
– Справді? – спитав зворушено
Сергій і в його очах несподівано засвітився той колишній вогник, коли він
дивився на Олю. – Я спробую щось написати, – сказав упевнено, – але ти не
зникай з мого життя більше.
– Обіцяю віднині бути завжди з
тобою, – мовила Оля. – Я стану твоєю
Музою і буду надихати тебе на нові,
ще не написані вірші…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ,
м. Хоростків.

Свічки каштанів
небо запалили,
Тюльпанів барви,
ніби вишиття.
На рушник щастя
навесні ступили,
Щоб квітом цим
наповнити життя.
На фото Івана ПШОНЯКА: молоде подружжя - Ольга та Степан
Вербіцькі з села Звиняч Чортківського району.

Життєві сюжети

І

ван Петрович
від щастя був на
сьомому небі.
Бігав по сходах з
першого поверху на
другий і навпаки,
легкий, мов метелик.
Широка, масна
усмішка не сходила з
його підстаркуватого
обличчя. Ну, цвів
чоловік, наче ружа. А
чому б не радіти. Не
кожному доля таку
нагороду піднесе в
шістдесят років.
А те щастя – чорноока
фея, червоновуста, мов маківка, двадцятип’ятирічна
співробітниця Зіна. Та ні,
Зінок, Зіночка, дзвіночок
його коханий, вив΄юрочка
люба, створіннячко чарівне, найдорожче у цілому
світі. І завтра, вже зранечку вони їдуть на відпочинок. Та й не куди-небудь,
а в Карпати, до Буковелю
– курортної столиці українських гір.
Коли він підписував
заяву на відпустку в начальника, то хвилювався,
наче на першому побаченні. Дрібний піт рясно всіяв
його зморщене чоло. А шеф
аж вийшов за ним до приймальні.
- Свіжих вражень захотілося, Петровичу? – запитав
з лукавою посмішкою.
- Свіжого мнєса, - сказа-

Спи, дідику, спи
ла з притиском на «нє» секретарка Леся і зробила
зневажливу міну.
Іван Петрович, нічого
не відповівши, вибіг до коридору і відхилив двері до
кабінету, де працювала Зіночка. Її колеги Світлана,
Кіра Павлівна, наче змовившись, попрямували до
виходу, а Петрович, зачинивши за ними двері, прорік:
- Коханнячко моє, я все
владнав. Справа за тобою.
Завтра зранечку заїду. А
тепер – бувай.
Він нахилився до Зіни,
й вона мовчки обвила його
шию руками, наче гадюками, і жадібно вп΄ялася в
його вусаті вуста. Солодка млість розлилася по
тілі Петровича і він, відчуваючи, що втрачає над
собою контроль, відірвав
від себе Зіну і щез за дверима. Допрацював до кінця робочого дня в тривозі і в роздумах: що скаже
дружині?
- Та скажу так, як є, міркував. – Вона зрозуміє.
Їй теж вже шістдесят років.
Життя прожите. А для нього - це останній шанс - пізнє солодке кохання, і відмовлятися від нього було б
гріховно.
Але вдома проблем не
виникло. Дружина мовчки винесла вже спаковані валізи з його речами.
Це ж Леська постаралася,
не інакше, як вона, уже все
доповіла по телефону.
- Більше тобі сюди вороття нема, - сказала дружина сухо і зачинила двері
перед його носом.

Цю ніч він провів у гаражі. Передумав усе своє
життя. Згадав і молодість,
і тяжкі роки, коли не мав
роботи, а дітей треба було
годувати. Тепер вони за
кордоном, нічого не знають. А як зреагують на це
все? Але ж я не перший і
не останній – розраджував
себе. Таке часто буває, що
живуть люди, а потім розходяться, бо ж вік людини
короткий і треба жити для
щастя.
- Нічого, приїдемо з відпочинку, зніму квартиру і
заживемо собі, як голубочків пара, - складав плани
на майбутнє.
…Зелені Карпати зустріли закоханих своєю невимовною красою та високими цінами. Жити на широку ногу вийшло тільки три
дні, а далі треба було думати, як і де зекономити.
Коли спершу вони ходили три рази на день до ресторану, то тепер снідали в
кафе, обідали в готелі, а на
вечерю Зіночка сама йшла
до ресторану, бо ж у неї дієта, а Іван Петрович залишався в номері. Що він вже
нахвилювався за неї! Наказував, мов батько дитині,
і щоб в розмови з чужими
людьми не вступала, і довго не засиджувалася, і таке
інше. А Зіночка все: спи, дідику, спи, а я порозважаюся, потанцюю, тебе ж ноги
болять.
- Добре, моя синичко, обіймав за тоненький стан
і аж шаленів увесь. Ось те,
що вона його дідиком називає, - не подобається.
Але, напевно, тому, що в
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нього вуса. – думав. Та хай
називає, як хоче, як їй до
душі і до серденька, моїй
квіточці, чічці запахущій.
Іван Петрович прокинувся, зиркнув на годинник в мобільному телефоні
і обімлів. Було пів на четверту ночі. Де ж це його Зіночка, ясочка його дорога? Зірвався з ліжка, похапцем одягнувся і вибіг на
вулицю, забувши, що можна зателефонувати. На широкій лавці під гіллястою
голубою ялинкою лежала
його Зіночка в обіймах якогось чоловіка і так стогнала, так стогнала… Івана Петровича закололо в грудях,
потемніло в очах, і він, мов
підкошений, поволочився
на блискучу мармурову доріжку.
Раїса ОБШАРСЬКА.

Oh-la-la

руга половина
квітня здивувала
нас різким
похолоданням.
Видзвонювали
приморозками холодні
ранки, дошкуляв сильний
вітер, безжально обривав
розквітлі тюльпани,
ламав дерева. А в деяких
регіонах атакували
снігові замети. То й
не дивно, що через
стрибки атмосферного
тиску в декого
загострилися хронічні
хвороби, погіршилося
самопочуття. Так сталося
і з моєю подругою, котра
страждає на ревматичну
хворобу.
«Усе тіло викручує. Несила
більше терпіти. Мабуть, організм звик до ліків, які завжди
вживаю, тож хочу поїхати на
консультацію до свого лікаря.
Може, поновить мені лікування. Поїдеш зі мною?» - спитала
Надія.
Звісно ж, відмовити я не могла. Надійка й автівку найняла,
бо з її хворими ногами в громадському транспорті їхати непросто. І ось ми в одній з тернопільських поліклінік. Під потрібним
нам кабінетом скупчилася чимала черга, та ми були впевнені, що за годину потрапимо до
лікаря, адже у реєстратурі нам
видали талон під номером 3.
Першого пацієнта запросила до кабінету медсестра – на
прийом він не записувався. Черга догідливо змовчала: чи вперше нам звикати до безпорядку?
Чоловік той, швидше всього, був добрим знайомим лікаря, бо прийом (чи звичайна дружня бесіда?) затягнувся до години. Коли він вийшов,
хлопець, що був першим у черзі, вже подався до дверей, але
якась огрядна пані, перетнувши натовп, випередила його і
впевнено зайшла до кабінету.
За нею увійшла інша пані…
Виходить, хто нахабніший
– той і виграє? Для чого ж тоді
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Пігулка валідолу
та
видають талони?
І тільки майже через три
години потрапити до кабінету «пощастило» хлопцеві! Та не
встиг він вийти, як якась лікарка з кабінету, що навпроти привела з собою двох молодих жінок. «Своїх», звичайно.
«Совість треба мати, - не витримав літній чоловік, що сидів поруч зі мною. – Погляньте,
яка година, а з черги прийняли
лише одну людину».
- Я тут працюю і маю право
провести, кого хочу, - почули у
відповідь.
Чоловік, тяжко зітхнувши,
дістав валідол. Що ж, може і
справді є у людей в білих халатах таке право, чи свої, неписані закони. Та все ж поруч з ними
мають існувати ще й порядність, гідність і співчуття, бо до
лікаря здорові не ходять. І гріх
лікареві зловживати тим, що
ми, здебільшого, ніби покірні
раби, не наважуємося піти супроти нього, бо від хвороби, на
жаль, ніхто не застрахований.
Проковтнемо з пігулкою валідолу образу і промовчимо…
На прийом до лікаря ми так
і не потрапили – водій нашої
легківки більше не міг чекати.
Біль, образа, гірка невизначеність скупчилися в один клубок, що всю дорогу тиснув у
грудях. Звісно, я заспокоювала
подругу: потепліє, знову поїдемо з нею. А на пам'ять прийшла
історія, яку почула від старенької жінки на ім’я Галина.
Тоді, багато років тому, було
дуже спекотне літо. Одного вихідного дня Галина приїхала
до Тернополя купити обновки
двом своїм школярам. Обійшла
кілька магазинів і вже майже
скупилася, як несподівано відчула різкий біль під щелепою.
«Чого б це?» - стривожилася
і згадала, як кілька днів тому в
неї сильно болів зуб.

ОБРАЗИ
Біль посилився, розсікав підборіддя, здавлював шию і вона
заледве дійшла до аптеки. Купила знеболювальне і присіла
на лавочці у скверику, де весело
вигравав фонтан. Випила одразу дві пігулки, але біль не вщухав… І тоді Галина випила ще
дві. За якийсь час біль стих, але
щось неймовірне сталося з її тілом – воно затерпло, стало важким і чужим, холодний піт заливав чоло і, ніби в густому тумані, попливли люди, дерева, фонтан. Десь у підсвідомості жінки
майнула думка: дійти б до фонтана – він врятує її. Але підвестися з лавочки не змогла – щось
не пускало, тягнуло її назад. Галина злякалася, хотіла покликати на допомогу, але язик наче
зацементувало. Почервоніло
обличчя, запекло в очах, вона
стала задихатися…
О, Боже праведний, ти почув її – здається, це до неї прямує якась струнка жіночка з
двома діточками. Вона уважно
вдивляється в очі Галини, намацує пульс і помічає таблетки на подолку її сукенки. Читає щось на упаковці, де залишилося кілька таблеток, щось
схвильовано тлумачить дітям,
залишає їх біля Галини і швиденько біжить в аптеку на розі
біля універмагу. Мерщій повертається, у дитячому капелюшку приносить воду з фонтана і
напуває її якимись ліками.
Через кілька хвилин Галині
стає краще. Вона вже чує, як лагідним голосом жінка заспокоює її, приговорює. Високе сонечко, що півгодини тому здавалось їй темним, знову заясніло,
і Галина зібралася помалу йти
на автобусну. Але незнайомка не
хотіла залишати Галину, сказала, що слід ще зачекати і запро-

понувала піти до неї. «Гляньте,
ось неподалік площа, де багато
голубів. Пройдемо її, а там – уже
зовсім близько», - вмовляла.
Взяла Галину під руку і повела.
У квартирі поклала її
на м’яку постіль, напоїла
трав’яним чаєм, зміряла тиск
і температуру, а на дорогу ще
й гостинець запакувала. Щоб
бути впевненою, що з Галиною
все гаразд, незнайомка посадила її в автобус.
На жаль, пані Галина не
запам’ятала імені своєї рятівниці. Цієї диво-жінки, котра врятувала їй життя, не погордувала
привести до свого дому і навіть
не взяла грошей за ліки.
Медичне приладдя у куточку її квартири, професіоналізм,
з яким вона рятувала людину,
свідчили, що жінка ця була медиком. Тоді вона була ще зовсім
молодою, років 24-25, худенька, вродлива з гладким русявим волоссям. Цікаво, як склалася її доля? Доля її сина і донечки? Мабуть, вона теж пам’ятає
цю історію, тож нехай відгукнеться. Літа збігли швидко, як
розсідлані коні.
Пані Галина їздить тепер до
Тернополя у супроводі онучки,
котра запрошує її до себе погратися з правнуком Святославчиком. Вона любить присісти у скверику біля грайливого
фонтана. Багато літ він струменить живими бризками, рятує людей від спеки, звеселяє
малечу, а їй нагадує ще й літній день тридцятип’ятилітньої
давності, що міг стати для неї
фатальним. Яке щастя, що
доля послала їй добру людину,
справжнього лікаря, котрий,
вона впевнена, ніколи не ділив
хворих на «своїх» і «чужих»…
Марія МАЛІЦЬКА.

І

Кохання по-французьки: дружина кандидата у
президенти Макрона старша за нього на 24 роки

Їй 63, йому - 39. Вони познайомилися, коли Еммануелю
було 15. Бріджит Троньє була
його вчителькою французької.
За два роки, у сімнадцять, він їй
освідчився. У Бріджит уже було
троє дітей. Тоді вона не сприйняла кохання хлопця всерйоз.
Проте юнак заявив: «Щоб ви не
робили, як би від мене не ухилялися, все одно я з вами одру-

жуся». І вже за кілька років Бріджит розлучилася з чоловіком,
аби бути з Макроном.
У 2007 їх розписав тодішній
мер французького містечка Ле
Туке і близький друг Макронів.
Бріджит старша від чоловіка на
24 роки.
Дітей у подружжя немає.
Свого часу Еммануель Макрон
заявив - це свідоме рішення.
Утім, називає своїми усіх семеро онуків своєї дружини.
У них - гарні стосунки. Різниця у віці не має значення для
кохання.

сторія знайомства
кандидата у
президенти Франції
Еманнуеля Макрона
з його дружиною
заполонила перші
шпальти видань не лише
у його країні, а й світі.

Сама ж потенційна перша
леді Франції, як відзначають
журналісти, розумна й гостра
на язик.
Перемога Макрона у першому турі виборів - це й заслуга Бріджит. Не в останню чергу, він зобов’язаний цим гарній
дружині та історії кохання, що
підкорила французів. Чи так це
- стане відомо вже скоро, коли
французи остаточно визначаться, хто їм миліший у президентському кріслі: молодий
проєвропейський Макрон чи
«подруга» Путіна Марін Ле Пен.

Струни серця
Подяка
Верба зеленокоса
схилилась до струмка.
І жайвір голосистий
Так дзвінко їй співа...
Ті, викупані віти,
На сонці виграють...
Їх вітерець колише,
Що пробігав десь тут.
Таке довкола миле
Усе у світі цім
Я дуже полюбила,
Бо це - наш рідний дім.
І Господу подяка
За все, що Він створив.
Любити й шанувати
Свій дар нас Бог учив.
Нехай же в цьому світі
Все квітне, як в Раю!
І хай душа радіє
За неземну красу.

Стежина
Стежина, стежечка,
доріжка...
Це ти ведеш мене у світ.
Тут перший крок мої
ступили ніжки,
На тобі залишаю і свій слід.
Куди ведеш мене,
життя дорого?
Чи до добра, до правди,
до мети?
Хай стелиться моя
доріженька до Бога,
І світлим шлях буде Ним легко йти!

Мелодія дощу
Вслухаюсь у мелодію дощу...
Вона відлунює в моєму серці.
Господь створив
нам цю красу.
Гармонію,
що білим світом зветься.
Народжені у царині небес,
Краплиночки,
що послані нам Богом,
Хай змиють чорноту
людських сердець,
Очистять Землю
від усього злого.

Скрипка життя
Як ніжно, в унісон,
звучать серця,
Гармонією з'єднані довіку...
Від помаху смичка у скрипаля
Лунають звуки, долею зігріті.
І, радістю наповнена, душа
Цим щастям розливається
довкола...
Шкода, та поряд плаче
скрипонька сумна
За тими хлопцями,
що не повернуться додому.
Людмила КОЛЯДЕНКО.
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Прем’єр
ліга, 27 тур
апітан "Динамо" Андрій

К
Ера братів Кличків
стала історією

У

Лондоні в ніч на неділю, 30 квітня, на
переповненому стадіоні «Вемблі» завершився
бій за титул чемпіона IBF і суперчемпіона WBA
у суперважкій вазі між 27-річним британцем Ентоні
Джошуа і 41-річним українцем Володимиром Кличком.
На жаль, перемогу в 11 ра- схожою на ту, що була у 5-му раунді здобув господар рингу, унді, і після кількох потужних
який двічі відправив українця ударів аперкотом відправив
у нокдаун. Після цього рефері Кличка в нокдаун. Володимир
був змушений зупинити бій… підвівся, та після цього Джошуа
У спорті є поразки, за які провів ще кілька точних ударів,
не соромно. Безсумнівно, поє- затиснувши українця біля канадинок Володимира на англій- тів, що змусило рефері зупиниському стадіоні сміливо мож- ти бій, зафіксувавши дострокову
на записати в актив україн- перемогу британця.
ського боксера. Адже Кличко
Віталій та Володимир
не лише гідно протистояв сво- Клички стали цілою епохою в
єму молодшому на 14 років су- історії світового професійнопернику, а й явно вигравав бій го боксу. Десятки разів вони
за очками. Він більше рухався, прославляли Україну своїми
краще тримав удар, більше діс- перемогами на рингу і своїми
тавав Джошуа своїми славноз- публічними справами за його
вісними боковими.
межами. На «Вемблі», схоже, їх
Навіть після нокдауну у 5 ера завершилася. Причому, зараунді українець швидко від- вершилася гідним виступом
новився і вже у наступній молодшого з братів, незважатрихвилинці поклав на ринг ючи на його поразку.
кремезного британця. ЗдаваУсик, Ломаченко, Бурсак…
лось, що перемога Кличка ось- Нове покоління українських
ось стане реальністю. Проте боксерів гідно продовжує слаВолодимир не став ризикува- ву нашої країни, тож є всі підти і дозволив супернику відно- стави сподіватися, що на найвити свої сили. Даремно…
більших спортивних аренах
Кульмінаційним став 11 ра- світу ми ще неодноразово поунд, на який Джошуа вийшов, бачимо підняту вгору руку
наче на старт бою. Британець українців і почуємо українзнову перейшов в атаку, яка була ський гімн.
За бій з Володимиром Кличком Ентоні Джошуа заробив
15 мільйонів фунтів стерлінгів. Згідно з контрактом, обоє
боксерів гарантовано отримають по 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Решту 5 мільйонів Джошуа отримає від продажу квитків та відеотрансляції поєдинку. Загалом, доходи від продажу
трансляції бою можуть скласти 48 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ярмоленко піднявся у рейтингу
голеадорів української першості.
Він відзначився дублем у матчі 27 туру УПЛ
"Чорноморець" – "Динамо" (1:4). Ці голи стали
для Андрія 91-м та 92-м у вищій лізі Чемпіонату України.
Таким чином Ярмоленко вийшов на 6-е місце в списку бомбардирів, обійшовши Сергія Мізіна та Марко Девіча, у яких залишилося по 90
м’ячів.
До 5-ї позиції, яку займає Олександр Гайдаш
(95 голів), Андрію Ярмоленку залишилося забити 3 м’ячі.

На базі ТНЕУ відбудуться
ІІІ Міжнародні змагання
кінологічних команд

РЕЗУЛЬТАТИ 27 ТУРУ:
ЧОРНОМОРЕЦЬ - ДИНАМО - 1:4;
ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ - 1:0;
ОЛІМПІК - ЗОРЯ - 1:1;
ВОЛИНЬ - ДНІПРО - 0:1;
ВОРСКЛА - СТАЛЬ - 2:0;
ЗІРКА - КАРПАТИ - 3:2.

11-12 травня на базі Тернопільського національного економічного університету відбудуться ІІІ Міжнародні змагання кінологічних команд з пошуку наркотичних засобів, зброї, набоїв та
тютюнових виробів.
Змагання проводить Державна фіскальна служба України: Головне управління ДФС у Тернопільській області, Тернопільська митниця
ДФС, Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у
Тернопільській області, Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС.
Для участі у змаганнях запрошено кінологічні команди митних
служб: Азербайджанської Республіки, Республіки Молдова, Грузії, Республіки Білорусь, Республіки Польща, ФРН, Республіки Болгарія, Словацької Республіки, Чеської Республіки, Турецької Республіки. А також кінологічні команди правоохоронних органів і організацій України: Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби,
Національної поліції, Державного підприємства міжнародних авіаліній «Бориспіль».
Запрошено представників: Всесвітньої митної організації, проекту
TWINNING, Кінологічної спілки України, Посольства ФРН в Україні, Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні
(EUBAM), Консультативної місії ЄС (EUAM), тютюнових компаній: «Імперіал Тобако Юкрейн», «Japan Tobacco International Ukraine».
Такого рівня змагання - це значна подія для кінологічного забезпечення ДФС, яка є вагомою не лише для відомства, а й для всієї України, для зміцнення її іміджу як європейської держави.
Адреса: м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11,
Тернопільський
національний
економічний
університет.
Контактна особа:
Васильків Олена
В’ячеславівна,
роб. тел.:
(0352) 47-50-63,
моб.тел.
+380678013245;
e-mail:
presa@tneu.edu.ua

АРЕНА

Минулого понеділка відбулася зустріч керівництва футбольного клубу
"Нива" Тернопіль з гравцями команди та персоналом, під час якої команді повідомили про рішення припинити співпрацю з головним тренером клубу Петром Бадлом - у зв'язку з останніми
незадовільними результатами у Чемпіонаті України з футболу серед аматорів.
Виконувати обов'язки головного трене- Українки виграли два раунди поєдинку з
ра "Ниви" тимчасово буде спортивний чотирьох, однак зробили це більш передиректор клубу Самір Гасанов. Керівни- конливо, що і принесло їм перемогу.
цтво клубу вже розпочало пошуки новоУ Португалії на щорічному міжнаго головного тренера.
родному турнірі з художньої гімнасЖіноча збірна України у скла- тики AGN Cup 2017 завершилися фіді Вікторії Д'якової, Олени Борисен- нали в окремих видах. У цих змаганко і Тетяни Познякової виграла "золо- нях брали участь: найкраща українська
то" Кубка Європи зі стрільби з блочно- юніорка Христина Погранична, а також
го лука. У фіналі українська збірна вия- чемпіонка Києва Дар'я Мурай, яка вивилися точнішою за італійок – 214:207. ступала за програмою майстрів спорту.

Христина була кращою у вправах з обручем, м'ячем, булавами і навіть з технічно
складною стрічкою та зібрала все золото
турніру. Увечері Дар’я добре впоралася з
обручем, булавами і стрічкою, але допустила кілька помилок у вправі з м'ячем. У
підсумку - три золоті медалі у фіналах та
срібло – у багатоборстві.

На третьому етапі Кубку світу в
Баку у груповому змаганні українські

² çíîâó
«Øàõòàð»
òà «Äèíàìî»

У фіналі Кубка України з
футболу сезону-16/17 зустрінуться київське «Динамо» та
донецький «Шахтар».
У півфінальних поєдинках
динамівці у гостях розгромили першоліговий МФК «Миколаїв», а донеччани мінімально
переграли ФК «Дніпро».
МИКОЛАЇВ – ДИНАМО – 0:4
До першого гола кияни володіли ініціативою, але нерішучість на завершальній стадії
атак не дозволила їм збільшити результат. Після того, як рахунок став 0:2, господарі поля
великими силами пішли в атаку, за що тримали ще два пропущені м’ячі.
ШАХТАР – ДНІПРО – 1:0
Усі 90 хвилин проходили
під доволі відчутним домінуванням «Шахтаря» (особливо
щодо володіння м’ячем). «Дніпро» тримав оборону, але в
підсумку пропустив гол - Тайсон ударив низом у правий від
воротаря кут і відкрив рахунок.
Підопічні Михайленка дуже
старалися переламати хід подій, але класу й досвіду молодій команді не вистачило:
вшосте поспіль «Шахтар» переграє «Дніпро» на півфінальній стадії.
Фінал Кубка України відбудеться в середу, 17 травня, у
Харкові.

гімнастки допустили одну дрібну помилку у вправі з п'ятьма обручами, але
на відмінно виконали програму з трьома
м'ячами і двома скакалками і піднялися
на найвищу сходинку п'єдесталу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у Стамбулі виграла свій третій
титул у сезоні. У фінальному поєдинку
вона зуміла здолати тенісистку з Бельгії Еліс Мертенс. Ця перемога дозволить
українці піднятися на 12-у сходинку в
оновленому рейтингу WTA. У цьому році
Світоліна вже перемагала на турнірах в
Тайвані і Дубаї.
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Народні
прикмети
Початок травня теплий - кінець буде хо-

Ãîñïîäàð

лодний і навпаки.
Травень холодний - рік хлібородний.
Теплі вечори й зоряні ночі у травні - до
щедрого врожаю.
За сухим травнем іде сухий червень.
Якщо в травні багато дощів, то їх буде

обмаль у вересні.
Черемха цвіте перед останніми весняними приморозками.
Якщо на Юрія (6 травня) дощ - на худобу
легкий рік.
На Миколу (22 травня) дощ – буде врожай пшениці та жита.
Скільки у травні дощів – стільки років
бути врожаю.

Îã³ðêè... ç ä³æêè

У

Китаї посадка огірків у діжках вже давним-давно
має великий успіх. У нас подібна практика поки не
надто поширена, однак даремно.
Якщо ви бажаєте отримати не тільки багатий урожай огірків, але
й додати колориту своїй присадибній ділянці, вирощування огірків у
діжках - саме те, що необхідно.
Найголовніше - подібна огіркова грядка займає в рази менше місця на ділянці і вимагає меншої кількості родючого ґрунту, ніж традиційні грядки. Так, усього в одній діжці можна виростити рівно стільки
ж овочів, скільки на двометровій грядці. І при цьому турбот буде набагато менше!
Розмістити діжку з огірками можна в будь-якому місці. Навіть там,
де традиційну грядку облаштувати було б нереально. Таким чином,
вирощування огірків у діжках дозволить вам більш раціонально використовувати дачний простір.
Огірки є теплолюбною культурою. У діжці посадкам буде значно тепліше, ніж на звичайній грядці. Знизу рослини будуть отримувати тепло від процесу гниття відходів, а з боків і зверху - від сонця.
Крім усього іншого, процес розпушування і прополки огірків у діжках не заподіє ніякого дискомфорту. Вам буде зручно не тільки доглядати за посадками, але й збирати врожай. Погодьтеся, що знімати огірки стоячи значно зручніше та приємніше, ніж сидячи навпочіпки, або
повзаючи на колінах. Також ваші огірки не переспіють, оскільки всі
плоди будуть у вас на очах.
Щоправда, двохсотлітрові металеві діжки є не у кожного городника - це, мабуть, єдиний мінус вирощування огірків таким способом.
Якщо ж говорити про істотні недоліки, то їх взагалі немає.

Êàïóñòÿí³ ïðåìóäðîñò³
У

розпалі пора садіння
капусти. Кращими
попередниками для
цієї культури є цибуля,
часник, огірки, морква,
картопля, різні бобові.
Повертати посадку
капусти на старе місце
можна не раніше, ніж
через 3-4 роки. Не можна
садити капусту після
редису, редьки, помідорів,
рукколи та інших
хрестоцвітих культур.
Купуючи саджанці на ринку,
важливо враховувати такі рекомендації досвідчених городників:
• Вибирайте рослини міцні,

великі і товсті;
• Остерігайтеся покупки саджанців, у яких чорна стеблинка – це хвора розсада;
• Якщо на коренях помітне
здуття, також відмовтеся від покупки, оскільки в такому випадку рослина вражена кілою.
Перед висаджуванням капусти на постійне місце, розсаду потрібно замочити на 30 хвилин
у воді. Також багато городників
замочують розсаду у спеціальних засобах, які захищають рослину від хвороб. Їх можна придбати в магазині. Поки розсада
насититься вологою, підготуйте
лунки для висаджування. У кожну лунку внесіть 1 склянку де-

ревного попелу, 1 столову ложку
суперфосфату і 1 столову ложку
перепрілого перегною. Ретельно
перекопайте.
Проміжки між рядами повинні становити не менше 50 см.
При цьому садити рослини в
ряду одну від одної треба на відстані 25 см. Зробіть лунку такої
глибини, щоб розсада помістилася в ній до першого справжнього листка, залийте водою.
Коли вода проникне в грунт наполовину, поставте розсаду і засипте лунку грунтом. Дуже сильно ущільнювати грунт не треба.
Капусту необхідно ретельно поливати, а також стежити, щоб не
з’явилися шкідники.

Óí³êàëüíå äîáðèâî - ç ïå÷³

Дротяник боїться вапна і жаб

Щ

об зібрати якісний врожай овочів потрібно
заздалегідь подбати не лише про насіння
та добрива для рослин, а й провести
профілактичні роботи, щоб попередити появу
шкідників.
НАРОДНІ МЕТОДИ:
• Використання пасток, наприклад, шматочки картоплі або буряка, які насаджуються на палицю і закопуються в землю на кілька днів.
Така приманка подіє тільки до початку посадки врожаю. Через пару
днів пастку відкопують, личинки знищують.
• Солома. Дротяник дуже любить ховатися в соломі, особливо при
настанні перших заморозків. Цим можна скористатися, розкидавши
по території купи соломи і залишивши її до морозів. Потім залишиться лише зібрати солому і спалити.
• Бобові. Рекомендується перед посадкою і після збору врожаю висадити бобові. Дротяник не переносить ці рослини, тому покине ділянку.
Дехто кидає в лунку з картоплею кілька квасолин. Це віджене комах від коренеплоду.

Н

айцінніший попіл – з бадилля
картоплі та листяних і хвойних порід
дерев
Попіл - мінеральний залишок, що утворюється
при спалюванні різних органічних речовин. У першу
чергу, це гарне калійно-фосфорне і вапняне добриво. Він містить 30 мінеральних компонентів та мікроелементів. Зокрема, калій, кальцій, фосфор, магній, залізо, кремній, сірка, бор, марганець та інші.
Склад попелу залежить від матеріалу, що спалюється. Попіл березових дров багатий калієм і фосфором (14 і 7%, відповідно), кальцієм (понад 30%).
Цінний попіл дає бадилля картоплі, що містить понад 20% калію, до 8% фосфору і близько 32% вапна. Калієм і кальцієм дуже багатий попіл із соломи
гречки і соняшника. Найменш цінним є попіл з торфу і кам’яного вугілля.
Підвищений вміст кальцію в попелі обумовлює
його здатність до розкислення ґрунту. Найбільшу
кількість сполук кальцію містить попіл деревних
листяних і хвойних порід. Однак, не слід зневажати
й спалюванням бур’янів, різнотрав’я - у такому попелі більше калію.
При внесенні попелу відбувається розкислення
ґрунту, а одночасно - придушення патогенної мікрофлори, що віддає перевагу кислому середовищу для
розвитку. Його також не полюбляють деякі шкідники, що можна успішно використовувати для безпечної боротьби з ними.
Внесення попелу позитивно вплине на капусту,
томати, картоплю, огірки, коренеплоди. При пересадженнях кімнатних рослин корисно додати 2 столові
ложки попелу на 1 кг ґрунту для улюблених гераней,
фуксій, цикламенів.
Зазвичай попіл вносять у сухому вигляді при підготовці ґрунту до посадки рослин. Норми внесення

залежать від кислотності і якості ґрунту та потреб
вирощуваних культур. Зберігають попіл в сухому місці, тому що при намоканні він втрачає один з найцінніших компонентів - калій. Попіл гарної якості може
служити заміною калійним добривам. Однак і намоклий попіл містить багато цінних речовин, його використовують при компостуванні або для внесення в рідкому вигляді. Можна додавати настій попелу в розчини мінеральних добрив для підживлень,
але його не можна сполучати з розчинами органічних добрив.

Попіл у боротьбі зі шкідниками

Проти попелиці й гусениць на капусті. Настій готують напередодні обробки. Для цього 1 склянку попелу заливають 10 л холодної води, перемішують
і залишають до ранку. Вранці знову перемішують і
проціджують. Обприскують рослини до початку льоту метеликів (о 5-6 годині ранку), захоплюючи нижню частину листя. Обробки повторюють щодня.
Проти попелиці роблять відвар: 300 г попелу
просівають, заливають водою й кип’ятять 20 хвилин.
Дають відстоятися, відціджують, доводять до 10 л і
використовують для обробки.
Проти борошнистої роси аґрусу. Для першого обприскування відро попелу кип’ятять у трьох відрах
води протягом години, охолоджують, проціджують і
потім використовують.
Для другого обприскування на 0,5 відра попелу
беруть 2 відра води і кип’ятять 1 годину. Застосовують цей розчин після утворення зав’язі.
Проти личинок колорадського жука. Опудрювання личинок колорадського жука сухим попелом призводить до їхньої загибелі протягом 2-х діб.
Проти хрестоцвітних блішок. Ранкове обпилювання деревним попелом сходів капустяних культур
з використанням сита відлякує шкідників.
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Весна у розквіті. На городі з’явилася
перша зелень, підросли і стебла
ревеню. Вони мають ніжний
кислуватий смак, який у випічці
нагадує яблука. Калорійність його
всього 16-20 ккал. на 100 гр. свіженьких
стеблинок.
Начинку з ревеню кладуть в пироги,
чізкейки, ватрушки, готують муси,
фруктові супи і пудинги. Киселі
і компоти з ревенем відмінно
освіжають, а варення та джеми
смакують до чаю. Пропонуємо вам
цікаві рецепти солодощів із ревенем,
які обов’язково потішать ваших рідних
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Ніжний йогуртовий
кекс з ревенем

ПОТРІБНО: 150 г йогурту, 150 г цукру, 3 яйця, 75 г вершкового масла, 225 г
борошна, 100-200 г ревеню, цедра лимона, ваніль, кориця мелена.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця та цукор збити, додати йогурт, збити, додати борошно з розпушувачем та прянощами, перемішати, додати розтоплене (але не гаряче) масло і нарізаний ревінь, попередньо
перемішавши його з невеликою кількістю борошна.
Перекладаємо все у підготовлену
форму. Випікаємо у розігрітій до180 гр.
духовці приблизно 40-60 хв. Охолоджуємо на решітці до кімнатної температури,
потім виймаємо з форми.

Пляцок з румбамбару
з киселем

ПОТРІБНО: 1 п. маргарину, 4 скл. борошна, 1 п. порошку до печива, 4 яйця, 4
ст. л. кефіру, 1 скл. цукру.
НАЧИНКА: 750 мл холодної води, 2 п.
киселю, 0,5 скл. цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: маргарин посікти
з борошном, додати всі інші інгредієнти,
замісити м’яке тісто. 2/3 ч. тіста розкачати, викласти у змащену форму, зробити
високі "бортики". Решту тіста сховати у
холодильник.
Зварити густий кисіль. У 1 скл. холодної води розчинити 2 п. киселю. Окремо
закип’ятити 0,5 л води і додати до неї цукор. У киплячу воду влити розчинений
кисіль, добре перемішати. Коли маса загусне, зняти з вогню. Гарячий кисіль вилити на тісто, рівномірно розподілити.
Ревінь порізати шматочками 3-4 см.
Вмочувати у цукор та викладати на кисіль.
Тісто, що залишилося, відщипувати
невеличкими шматочками та викладати зверху на ревінь. Випікати при темпе-

ратурі 200 гр. приблизно 1 годину, поки
пляцок не підрум’яниться.

Крамбл з ревеню

ПОТРІБНО: для тіста - 100 г вершкового масла кімнатної температури, 110 г
натурального коричневого цукру (можна використовувати звичайний), 250 г
борошна (1 + 1/2 мірної склянки), дрібка солі.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 10 стебел ревеню,
пригорща полуниці (за бажанням), 5
ст. ложок цукру, 4 ст. ложки води, 1 ч. л.
(можна більше) свіжого натертого або
сухого імбиру (за бажанням).
ПРИГОТУВАННЯ: увімкнути духовку
на 180 градусів. Наріжте ревінь на палички довжиною з палець, помістіть їх в жаротривку форму, посипте цукром і імбиром, збризніть водою, злегка перемішайте. Якщо ви додаєте полуницю, розріжте ягоди навпіл і додайте до ревеню. Накрийте форму фольгою і запікайте 10-15
хвилин. Під час запікання дістаньте форму і перемішайте ревінь, щоб шматочки
рівномірно розм`якшилися.
Поки ревінь запікається в духовці, займіться тістом. Наріжте масло шматочками і змішайте з борошном, цукром і
сіллю. Перетріть руками, поки всі компоненти не перетворяться в однорідне сипуче тісто, що нагадує за консистенцією
вологий пісок. Весь процес займе не більше 3 хвилин. Дістаньте ревінь з духовки і
перемішайте. Зверху насипте тісто, розрівняйте і помістіть ревеневий крамбл в
духовку на 25 хвилин або поки верх злегка не підрум’яниться. Готовий крамбл з
ревеню подавайте з вершками або заварним кремом.

Вишневий пиріг

ПОТРІБНО: 3 яйця, 2 ст. л. сметани, 3 г
розпушувача, 5 ст. л. цукру, 3 ст. л. манки,
400 г вишень, борошно скільки візьме.
ПРИГОТУВАННЯ: в мисці перетерти 1 яйце з маргарином/маслом, 1 ст. л.
сметани та 2 ст. л. цукру, всипати розпушувач і потроху додавати борошно. Коли
суміш почне нагадувати тісто - викинути на дошку, додати ще трохи борошна
і замісити еластичне тісто. Трішки відділити для декору верху (не обов'язково),
решту - тоненько розкачати і викласти в
попередньо змащену жиром та посипану
борошном або меленими сухарями форму.

Зверху застелити папір, насипати чечевиці і поставити на 15 хв. у розігріту до
170 градусів духовку. Ревінь почистити,
порізати дрібно і разом з вишнями (попередньо розморозивши їх) засипати цукром (3 столові ложки) і поставити на 10
хв. на малий вогонь. В результаті - маєте
склянку насиченого компоту і начинку.
Краще пекти корж окремо, щоб потім
не було ефекту «закаленця», використовувати чечевицю або квасолю, щоб не
дулись пухирці. Отож, на припечене тісто викласти відціджену начинку, зверху
обережно залити, збитими з 1 ст. л. сметани, ванількою та манною кашею, двома яйцями.
З решти тіста зробити сіточку. Випікати 25 хвилин при 170 градусах. Перші 10 хвилин пекти, накривши фольгою.
Тісто виходить крихке і ніжне. Начинка - вишнева з приємною кислинкою. Завдяки манці нагадує суфле. Все просто і
смачно.

Мафіни з ревенем
і корицею

ПОТРІБНО: 200 г вершкового масла,
2 яйця, 1,5 скл. цукру, 1 скл. сметани або
кефіру, 2-2,5 скл. борошна, 1,5-2 ч. л. соди,
400 г ревеню.
ДЛЯ ПОСИПКИ: 4 ст. л. цукру, 1 ч. л.
кориці, 100 г вершкового масла, 5-6 ст. л.
борошна.
Приготування: розігріти духовку до
200 градусів. Спершу потрібно приготувати посипку для мафінів: у розтоплене охолоджене масло додати цукор, корицю та борошно. Перетерти долонями,
щоб утворилася крихта. Тепер готуємо
тісто.У блендері збити масло з цукром,
додати яйця і збивати. Окремо просіяти
борошно з содою, додати до збитої суміші і добре збивати знову. Утвориться не
рідке, але й не туге тісто (борошно додавати поступово). Викласти тісто у по-

судину, додати нарізаний ревінь, перемішати. Змастити формочки для кексів
олією, викладати тісто, зверху посипавши щедро посипкою, вдавлювати її руками. Випікати 20-25 хв. при температурі
200 градусів.

Ватрушки з ревенем

ПОТРІБНО: 500 г борошна, 250 мл
молока, 100 г вершкового масла, 2
яйця, 3 ст. л. цукру, 2 ст. ложки меду, 14
г сухих дріжджів, щіпка солі, 1 кг ревеню посипати цукровою пудрою, 1 яйце
розмішати з 1 столовою ложкою молока.
ПРИГОТУВАННЯ: злегка розігріти
молоко з медом і цукром, помішуючи,
щоб повністю розчинився цукор. Змішати борошно з дріжджами і сіллю, влити
тепле молоко, додати яйце і розтоплене вершкове масло. Замісити тісто - воно
має бути м'яким. Борошна не досипати!
Залишити в теплому місці на годину. Потім тісто обімнути, сформувати кульки,
вагою близько 60 г і покласти у форму.
Залишити ще на 20 хвилин. Потім, за допомогою склянки, дном зробити заглиблення. Викласти туди ревінь, посипати
цукром і змастити боки булочки яйцем з
молоком.

Варення з ревенем
і полуницею

ПОТРІБНО: 500 г полуниць, 500 г ревеню, 1 кг цукру, 1 лимон.
ПРИГОТУВАННЯ: полуницю помити,
перебрати і розрізати вздовж на 4 частини. Ревінь помити, почистити і порізати
на шматочки 1 см. Лимон помити, порізати разом зі шкіркою. Всі інгредієнти частинами скласти у каструлю, кожен з шарів, включаючи верхній, пересипати цукром. Накрити кришкою і залишити на
ніч. Варити варення до загустіння. Готове варення викласти в стерилізовані
банки і закатати.

Êàëåéäîñêîï nday.te.ua
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Îïîäàòêóâàííÿ ñïàäùèíè ñïðîùåíî
В Україні спрощено оформлення спадщини для найбільш близьких родичів спадкодавця. Правові норми затверджені Законом №0940 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини
та уточнення деяких положень». Норма закону вступає
в силу з наступного дня після його офіційної публікації і
буде застосовуватися до доходів, отриманих від спадщини
або дару, починаючи з 1 січня 2017 року.
ОСНОВНІ НОВОВВЕДЕННЯ
В СПАДКУВАННІ НЕРУХОМОСТІ
Законом скасовано податки і грошова оцінка нерухомих об’єктів оформленої спадщини, отриманих спадкоємцями першої та другої черги споріднення зі спадкодавцем.
До прийняття закону, тільки родичі першої черги споріднення володіли правом не оплачувати податок в розмірі
5% від вартості нерухомості, отриманої в спадщину. Пода-

ток однаковий для всіх громадян України.
Спадкоємцями першої черги вважаються батьки, чоловік, дружина і діти заповідача. Спадкоємці другої черги – брати, сестри, дідусі, бабусі, онуки заповідача – в 2017
році, отримали право на нульову ставку податку на дохід
від успадкованого майна. Також скасована оцінка нерухомості, отриманої за заповітом у спадок.
Крім того, за нульовою ставкою обкладається прибутковим податком рухоме і нерухоме майно, а також грошові кошти, успадковані інвалідами 1 групи, а також дітьмисиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ СІЛ
Автори закону вказали в пояснювальній записці до
проекту документа, що однією з цілей затвердження нових норм оподаткування позначено вирішення проблеми
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з оцінкою нерухомості, яка знаходиться в сільській місцевості. Часто, при вступі в права спадкоємця, оцінювачі значно завищували цінність нерухомого об’єкта. В результаті,
розмір податку, який потрібно оплатити спадкоємцю, перевищував реальну вартість отриманої нерухомості. Мінімальний тариф на оцінку в Україні починається з 600-800
грн., але його розмір може досягати і декількох тисяч гривень. Користуючись цим, багато експертів по оцінці вносили в документи вартість старих сільських садиб аналогічну сумам, за які можна придбати особняк за містом.
НОВОВВЕДЕННЯ ДЛЯ ДАРУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
Для отриманого в дар нерухомого майна встановлено
ставку податку в розмірі 5%. Новий закон встановлює, що,
при оформленні договору дарування, подарунки, в тому
числі, і нерухомість, оподатковуються за нульовою ставкою податку для родичів першої черги споріднення. Але
всі інші родичі повинні сплатити державі 5% за отримання нерухомості в дар.
А. Рудніцький, державний нотаріус
Першої Тернопільської державної
нотаріальної контори.

ШВИДКЕ І ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ.
Індивідуальний підхід до клієнта.

Польські візи!!!

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

Продаю

1-кімн. квартиру в центрі Теребовлі,
4/5, загальна площа 32 кв.м., індивідуальне опалення. Тел. (096)405-53-44.
***
Саджанці малини. Надаємо консультації
з вирощування. Телефон: (067) 784-71-36.
Котел КЧМ-5, не новий.
Телефон: (097) 139-68-62.
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Â³òàºìî!

Гарну людину, доброго чоловіка,
турботливого батька

Григорія Гавриловича Кушнірука

із с. Великі Млинівці Кременецького району

з ювілеєм!

Бажаємо сили, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І спокій на серці, і хліб на столі!
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість всміхається в домі!
Міцного здоров’я та мирного неба –
Це все, що для щастя насправді нам треба!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!
Щасливих сто років зозуля кує,
А Матінка Божа завжди силу дає!
З любов’ю – дружина Лідія, донька Наталя, сім’я
Кушніруків-Брик з Тернополя і вся родина.

Â³òàºìî!

Жителя села Денисів
Козівського району

Â³òàºìî!

якому 30 квітня виповнилося
55 років,

Колектив Козівського районного сектору та 18 державної
пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Тернопільській області вітає своїх працівників – іменинників травня:

Володимира Пасемка, Юрія Шуплата, Миколу
Чорного, Тетяну Магаляс, Павла Чижевського

Олега Дмитришена, Людмилу
Івахів, Івана Барну, Івана Корчука

з Днем народження!

з Днем народження!

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі,
Нехай щаслива буде кожна мить!
Хай сила й успіх прибувають,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить!

Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино,
Будьте завжди щасливі й веселі,
Життя бережіть, бо єдине воно.
Нехай Вам усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Удача і віра не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки!

Â³òàºìî!

працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату, іменинників травня:

Оксану Горевич, Наталію Шилінську, Юрія Бистрицького, Ірину Зінкевич,
Тетяну Іващук, Руслану Антонюк, Юлію Цісар, Іванну Грищук, Оксану Широку, Юрія
Пташнюка, Тетяну Бойко, Любов Камінську, Надію Грудіну, Олександра Ковальчука

З повагою - колектив Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату.

Â³òàºìî!

і його внучку Софійку,

Гарну людину, доброго сина, брата, дядька

Віталія Віталійовича Качана

якій 3 травня буде 6 рочків,

із смт. Вишнівець Збаразького району

з Днем народження!

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!
З любов’ю і повагою - дружина Галина, дочка Надія,
внучка Вікторія і вся дружна родина.

ГОРОСКОП

з 3 до 9 травня
Овен

Доволі успішною буде середина тижня. Спілкування з друзями та колегами допоможе набути досвiду. Неодружених чекає цікаве знайомство.

Телець

Ви чудово розумієте, що
зайвi хвилювання погано впливають на справи. Щоб позбутися
неприємних почуттiв, займiться
спортом. Вихідні проведіть з рідними.

Близнюки

Ви привертатимете до себе

із 40-річчям!

Найкращий сину, брате, дядю,
Спасибі Господу, що Ти такий в нас є.
Благаємо щоденно святу Трійцю
Нехай здоров’я й сил Тобі дає.
Щасливий будь і хай твоя стежина
Успішно пролягає в майбуття,
Хай тішать Тебе діти і родина,
Нехай гладенько стелиться життя.
Хай кожен день дарує теплу радість,
Не буде хмарно в небі й на душі,
Нехай на Тебе не чатує старість,
На долю хай не падають дощі!
Ми любимо Тебе і гордимося,
Що з нами Ти, що наш і коло нас,
Щоби усе в житті Тобі вдалося
Ми просимо у Бога повсякчас!
З любов’ю – мама Галя, сестра Ліля,
племінник Василько і похресниця Катруся.

багато уваги. У стосунках iз коханою людиною запанує гармонія. З’являться нові можливості для здійснення давньої
мрiї.

Рак

Тиждень буде для вас насиченим. Можливо, доведеться
шукати додаткову роботу. Однак
в особистому житті пануватиме
любов і гармонія.

Лев

Â³òàííÿ

Â³òàºìî!

Адміністрація та колектив фермерського
господарства «Вікторія-92»
щиро вітають своїх працівників –
іменинників травня:

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Петра Григоровича
Стрияка,

nday.te.ua

Ваша енергія досягне свого максимуму, що дозволить виконати всі заплановані справи.
Здоров’я буде міцним, але уникайте переохолоджень і стресових ситуацій.

Діва

Цього тижня вам щаститиме. Щоправда, доведеться з’ясовувати стосунки з колегами. У вас буде сильне бажання піти на компроміс і ви зможете зробити це, не поступившись
своїми принципами.

Терези

Не бійтеся ризикувати. Переговори в галузi торгівлі принесуть непоганий прибуток. На
вихідних вирушайте в мандрівку, а ще не забудьте зустрітися
з давніми друзями – це принесе
користь.

Скорпіон

Хоч вороги намагаються вам

Ïîãîäà â Òåðíîïîë³
é îáëàñò³

3 травня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 8-12, вдень
18-20 градусів тепла. Схід сонця - 5.48, захід - 20.40.
4 травня - хмарно, можливий дощ, температура повітря вночі 12-13, вдень 16-20 градусів тепла. Схід сонця
- 5.47, захід - 20.41.
5 травня - хмарно з проясненням, дощ, температура
повітря вночі 13-14, вдень 15-18 градусів тепла. Схід сонця - 5.45, захід - 20.43.
6 травня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 12-13, вдень 14-18 градусів тепла. Схід сонця - 5.43, захід - 20.44.
7 травня - хмарно, можливий дощ, температура повітря вночі 11-12, вдень 11-14 градусів тепла. Схід сонця
- 5.42, захід - 20.45.
8 травня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 8-9,
вдень 10-11 градусів тепла. Схід сонця - 5.40, захід - 20.47.
9 травня - хмарно, дощ, температура повітря вночі
5-10, вдень 7-10 градусів тепла. Схід сонця - 5.39, захід 20.48.

перешкодити, ви все одно досягнете поставленої мети. У майбутніх переговорах ключем до
успіху будуть факти, реальні дії
та тверді рішення.

Стрілець

При пошуку роботи або під
час укладання угод прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вам
обов’язково допоможе. Це чудовий час, щоб ризикнути і домогтися просування по службі.

Козеріг

Цього тижня вас чекають цікаві знайомства і пригоди. Ваше
бажання ідеалізувати кохання
дозволить здійснити найпотаємніші мрії. Закінчуйте всі на-

гальні справи і вирушайте у подорож.

Водолій

Спробуйте перевести відносини на наступний рівень
і визначити, які риси вашого партнера подобаються вам
найбільше. Саме в цей період
ваша чарівність вiдiграє головну роль. Не будьте при цьому
скупими.

Риби

Ви відчуєте брак досвіду при
спробі реалiзувати ідеї в життя.
Оточуючi провокуватимуть вас
на додаткові витрати, не завжди
розумні й необхідні. Майте власну думку.

