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«Шукаю хлопчика Дениса»:
історія одного листа,
який повернувся з фронту
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Триває фотоконкурс «Тернопільська вишиванка»

З

нагоди Всесвітнього Дня вишиванки, що
відзначають 18 травня, проводиться фотоконкурс
«Тернопільська вишиванка». Його організовує
територіальна організація партії «Блок Петра
Порошенка «Солідарність».
До фотоконкурсу можуть ну пошту molodsolidarnist@
долучитися усі охочі. Для цьо- gmail.com або за адресою:
го одягніть улюблену виши- м. Тернопіль, вул. Сагайдачного,
ванку, сфотографуйтеся у ній і 6А. Останній термін прийому
надішліть світлину на електрон фото  16 травня.

У конкурсі передбачені три
номінації  «Найкраще сімейне фото», «Пара у вишиванках»,
«Діти у вишиванках». Усі світлини будуть розміщені для голосування на «Facebook» і «Вконтакті» у групі «Фотоконкурс
 Тернопільська вишиванка».
Переможці будуть нагороджені
цінними подарунками.

Колектив об'єднання “Тернопільгаз” щиро вітає

Олега Івановича
Караванського

з 30-річчям успішної діяльності
на посаді начальника
об'єднання “Тернопільгаз”!
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Бути професіоналом своєї справи  справжній талант. У нелегкий
час Вам вдається бути уважним до колег, життєрадісним, мудрим,
креативним, тактовним та цілеспрямованим. Ви навчили нас досягати
результату і працювати на перспективу.
Гідно долаючи життєві перешкоди, завдяки здібностям управлінця
і Вашим зваженим рішенням, що ґрунтуються на великому досвіді,
об'єднання “Тернопільгаз” досягнуло вагомих результатів у газифікації
області: підвищено надійність і безпеку систем газопостачання, вперше
в Україні 100% оснащено житловий фонд побутовими лічильниками
природного газу. Ви не лише розбудували газове господарство,
впровадили нові технології, а й зуміли зберегти теплоту душі, чуйність до
ближніх, за що люблять і поважають Вас люди.
З нагоди 30літнього ювілею на посаді керівника об'єднання
“Тернопільгаз” зичимо Вам, Олеже Івановичу, міцності духу, доброго
здоров'я, родинного тепла, невичерпної енергії.
Бажаємо, щоб щастя завжди було бажаним
гостем у Вашому домі, щоб усі негаразди і проблеми
обходили стороною, а в житті супроводжували
вірні друзі та надійні партнери, злагодженість та
добробут в колективі.
Нехай Ваш життєвий досвід і надалі слугує
запорукою успіху в обраній справі!

З повагою колектив об'єднання “Тернопільгаз” .

До цих щирих слів приєднується і колектив «Нашого ДНЯ»

Дякуємо, Олеже Івановичу, за щирість стосунків, за Вашу
людяність, за підтримку нашого молодого видання. Зичимо Вам і надалі такої ж невичерпної енергії, любові до
життя, міцного здоров’я, усіляких гараздів у роботі, тепла і затишку в оселі.
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!
Бо ж людина росте, визріває для щастя,
Як збіжжя гінке у широкому полі.
Буває зима. Тільки ж сонце незгасне,
І вічна весна, і дощі теплочолі!
Тож миру Вам, людської
вдячності і гарних людей поруч!

Передплата-2017 на

незалежний громадсько-політичний
тижневик Тернопілля

1 місяць – 16,96 грн.
3 місяці – 49,82 грн.

«Наш ДЕНЬ»

індекс  68710
6 місяців – 96,98 грн.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників
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Степан ÁÀÐÍÀ: «Îсновні наøі пріоритети -

ÖÅ ÇÀËУ×ÅÍÍß ²ÍВÅСТÈÖ²É,
СТВÎÐÅÍÍß ÐÎÁÎ×ÈÕ Ì²СÖÜ ²
ÏÎÁУÄÎВÀ ÍÎВÎ¯ ТÅÐÍÎÏ²ËÜÙÈÍÈ»
С
ьогодні ми запросили до розмови голову Тернопільської облдержадміністрації Степана Барну.
Недавно виповнилося два роки, як тодішній молодий амбітний нардеп очолив нашу область. А ще
Степан Степанович вдруге названий одним із кращих голів ОДА. Отож кілька запитань від «Нашого
ДНЯ» про зроблене, плани на майбутнє і непросте сьогодення.

- Степане Степановичу, за версією
Комітету виборців України ви знову увійшли у п’ятірку кращих управлінців регіоном, зокрема посіли четверту сходинку. Рейтинг складений за підсумками соціально-економічного розвитку
області у першому кварталі цього року.
На Тернопільщині суттєво зросло промислове виробництво, область стала
більше експортувати різноманітних
товарів, у тому числі і сільськогосподарських. Збільшилися темпи житлового будівництва... А як Ви самі оцінюєте те, що Вам уже вдалося зробити на
посаді голови ОДА?
- Для мене показово є те, що завдяки
спільній позиції, можливо, вперше за всю
історію області, голів ОДА, обласної ради
і навіть міської, можна зробити багато доброго і корисного для краян. Адже що таке
цифри чи певні якісні показники? Це - і наповнення місцевих бюджетів, і зайнятість
населення, це - життя людей.
- Однак, за статистикою, рівень середньої заробітної плати на Тернопільщині - досі один із найнижчих у державі. У лютому він, наприклад, становив
4790 гривень.
- Ми зробили аналіз рівня цього показника - і я скажу, що в нас ситуація не
така вже й погана. По-перше, на третину
зменшилася заборгованість із зарплат. Подруге, прошу врахувати, що за два останні
роки рівень середньої заробітної плати в
області зріс удвічі - на 2273 гривні і відставання від середньодержавного показника
скоротилося до мінімуму. Треба також виходити із зайнятості населення, адже більшість працюючих у нас - у бюджетній сфері. Тут найбільша кількість посад роздріблених, трапляється люди працюють на
0,25 ставки. Якийсь час в області була модною тенденція влаштуватися на роботу за
принципом: аби зачепитися. І це зараз дається взнаки. Проблему вирішуємо і максимально напрацьовуємо можливість підняття середньої заробітної плати.
- Тернопільщина - лідер за кількістю
новостворених територіальних громад.
У той же час багато населених пунктів
досі працюють по-старому. Чи можете
переконливо сказати, що такі об’єднання
вже покращили життя людей?
- Безперечно. Поїдьте у Великі Гаї, Байківці, у віддалену Мельнице-Подільську
громаду, в Скорики, Нове село Підволочиського району... Побачите якісні зміни на власні очі, переконаєтеся не з чужих слів. Минулоріч 141 мільйон гривень тільки бюджетних коштів було спрямовано на розвиток інфраструктури територіальних громад. І зараз є достатньо серйозна динаміка з рештою надходжень. За підсумками
першого кварталу цього року маємо майже 50 відсотків перевиконання у бюджетах
громад. Тобто, це реальні ресурси, які сьогодні можуть допомогти вижити селу. І на
зло тим, хто розказував, що децентраліза-

ція - це крок на знищення села, виявляється навпаки, повернення до життя. Зверніть
увагу і на те, що зараз працює дуже багато
грантових програм з комплексної підтримки громад, наприклад, міжнародний проект DOBRE, Проект ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та інші.
Ефективні різноманітні спільні проекти, як
закордонні, так і державні, з громадами області. У цьому році, приміром, ми знову плануємо майже 115 мільйонів гривень спрямувати на розвиток інфраструктури територіальних громад завдяки державній субвенції. Із них - 10 мільйонів на Шумську громаду (минулого року - 25 млн. грн.) і два
мільйони 118 тисяч гривень отримає Великодедеркальська громада. Чому навів
цей приклад? Бо донедавна про Шумщину
відгукувалися як про віддалений і забутий
Богом та владою район. Мільйонні субвенції тепер там інвестують у ремонт доріг, реконструкцію очисних споруд, енергоефективність... І це прекрасний приклад того, що
дає децентралізація.
- Майже 450 мільйонів гривень Міністерство інфраструктури України
виділило на ремонт доріг в області. На
що вистачить цих коштів, які напрямки є пріоритетними? І чи несуть відповідальність недобросовісні підрядники,
коли, наприклад, через півроку після капітального ремонту шляхи знову у вибоїнах та ямах?
- Ці кошти плануємо використати на
відновлення однієї з ключових ділянок
магістральної дороги «Тернопіль-Дубно».
Зараз повним ходом ведуться роботи. Такого масштабного будівництва автошляху в області ще не було. Другий напрямок:
Тернопіль-Львів. Щодо недобросовісних
підрядників, то більше 15 підприємств,
які не виконали якісно будівельні роботи, втратять можливість працювати з органами державної влади Тернопільщини у
цьому році. Там, де є правові підстави, ми
зобов’язуємо виправити недоліки.
- Наша область - ще й лідер за кількістю заробітчан. Чи справді ми такі
бідні, чи просто перестали бути патріотами?
- Як на мене, це - звичайна міграція
праці. Людина завжди в пошуках кращого
життя і більшої заробітної плати. Якщо ви
мене запитаєте, чи є робочі місця у нас на
Тернопільщині, відповім, що є більш, ніж
достатньо. Однак, чи здатні наші підприємці забезпечити такі зарплати, на які очікують люди? Очевидно, не завжди, тому
хтось і виїжджає на заробітки. Але якщо
торік в області ми створили 5200 робочих
місць, то цього року лише за січень-лютий
- 7 тисяч, у тому числі і за рахунок легалізації. Як наслідок, маємо перевиконання місцевих та обласного бюджетів. Тому наголошую вкотре: бізнес, який хоче працювати в області, не отримає жодних перешкод,
лише було б бажання створювати робочі
місця, платити податки і підвищувати се-

редню заробітну плату.
- Тернопілля - область сільськогосподарська. Земля перебуває в оренді десятка-двох аграріїв і навіть іноземних представників. Селяни нині насправді не мають де заробити, збути вирощену навіть на власному городі продукцію, адже переробна галузь,
як така, практично відсутня. Ваше бачення вирішення проблеми, а також, чи
можете прокоментувати свою позицію щодо мораторію на продаж дорогоцінних українських чорноземів?
- Нині треба просто змінювати пріоритети. В нас є великі агрохолдинги, які мають від 40 до 75 тисяч гектарів. У мене перше запитання: а скільки у вас працює людей? Якщо на 100 гектарах зайнята одна
людина і хтось там прилітає лише на посівну, щоб оглянути поля - так, тут є проблема
і її треба вирішувати. Але є приклади інших
підприємств. Коли вони працюють не лише
в напрямку: посіяти - зібрати, а й створюють робочі місця, дбають про соціальну інфраструктуру. Сьогодні в області є кооперативи, які займаються вирощуванням малини, суниці, маємо такі приклади на Кременеччині. У нас також успішно розвивається
садівництво, що дає роботу людям не лише
у сезон, а й в овочесховищах протягом року.
Можу назвати аграріїв, які розвивають тваринництво, турбуються по-справжньому,
щоб села мали перспективу.
Щодо мораторію. Вважаю, що землю
треба продавати. Але тільки громадянам
України і підприємствам, власниками яких
є українці і які зареєстровані в Україні.
Причому перепродати можна також лише
українській фірмі. Поясню чому. Де-факто,
продаж землі вже відбувається давно. Але
він тіньовий. Люди перепродують право
оренди, спритні ділки вишукують різні хитрі схеми. Тому треба чітко прописати усі
правила, щоб у виграші залишилися українці.
- Ви - енергійний, ініціативний і дуже
амбітний керівник. Поділіться найближчими планами на майбутнє.
- Будівництво і ремонт доріг. Загалом
цьогоріч плануємо з різних джерел залучити на покращення інфраструктури області
близько мільярда гривень. І приблизно половина цієї суми, як я казав, піде на дороги.
Наступне. Громади, їхня фінансова підтримка, об’єднання з тими, хто більш спроможний. Іншої перспективи нема. Залучення інвестицій, створення нових робочих місць, тобто те, за чим, насамперед,
оцінюють ефективність роботи обласної
державної адміністрації.
Ще один напрямок - це відновлення
військових частин. Вважаю, одним із найбільших здобутків своєї команди - повернення до Тернополя 44-ї окремої артилерійської бригади, бойового військового підрозділу. Цього року активно ведуться відновлювальні роботи у військовій частині в Теребовлі, де матимуть змо-

гу розміститися близько 700 наших артилеристів. Для цього вже залучили близько дев’яти мільйонів гривень. Виготовляємо проектно-кошторисну документацію
з відновлення військової частини у Чорткові, де буде служити близько 500 чоловік.
- Особливу увагу Ви також приділяєте спорту. Варто згадати лише відкриття сучасного басейну у Козовій, будівництво якого розпочали ще майже
тридцять років тому, а Вам вдалося
довести цей довгобуд до кінця. Тож, думаю, у Вас і в цьому напрямку є не менш
цікаві проекти.
- Спорт справді є для мене одним із пріоритетів у роботі. Тому у найближчих планах - відновлення веслувального каналу,
який назвемо «Водна арена «Тернопіль».
Загальна вартість цього проекту - близько 20 мільйонів гривень. Тут працюємо
з міською владою Тернополя і плануємо
профінансувати роботи у співвідношенні 50/50 з обласного та міського бюджетів. Коли ідея стане реальністю, зможемо
залучити для тренувань та проведення
змагань не лише вітчизняні команди, а й
зарубіжні. У планах також відкриття мініфутбольних майданчиків зі штучним покриттям не лише у районах, а й територіальних громадах.
А якщо коротко проаналізувати минулий рік - майже мільярд гривень - це були
капітальні інвестиції бюджетних коштів в
інфраструктуру області. Наша робота - органів державної влади і місцевого самоврядування - торкнулася 500 населених
пунктів, втілено більше 500 проектів. Найбільшим здобутком вважаю у сфері медицини сучасний діагностичний центр, який
от-от відкриється на базі Університетської
лікарні – він обійшовся більш як у 40 мільйонів гривень. Зараз триває робота над
створенням сучасного кардіоцентру, куди
вклали уже понад 20 мільйонів гривень, і
де будуть проводитися операції на відкритому серці.
Щоди системи освіти. За час мого керівництва відкрили нову школу, оновили після капітального ремонту 4 ЗОШ, встановили у навчальних закладах майже 8 тисяч
енергозберігаючих вікон, оснастили 88
комп’ютерних класів, закупили 45 шкільних автобусів, створили 15 опорних шкіл.
У нас в області 1050 сіл. Ми зробили по
одній добрій справі в половині з них. Якби
25 років втілювали по одній добрій справі,
то ми вже мали б 25 нових об’єктів у кожному населеному пункті області. І це - в умовах війни. Ми ще й підтримуємо армію. Але
розуміємо, що без економіки не побудуємо
міцної держави. Тому, як я зауважував, найголовніше - це залучення інвестицій, створення робочих місць і побудова нової Тернопільщини. У нас є всі шанси
стати успішним розвиненим краєм.
Зіна КУШНІРУК.

Люди
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«Шукаю хлопчика Дениса»:
історія одного листа,
який повернувся з фронту

11-річний хлопчик і 47-річний чоловік.
В одного попереду все життя - життя
іншого обірвалося після війни.
Вони так і не побачилися, але знайшли
одне одного через маленький лист,
який не загубився на фронті.

В

осени 2014 року третьокласник з Тернопільської
області Денис відправив лист солдатам у зону АТО.
Він написав його після похорону свого тренера
з фрі-файту, який теж служив на Сході й загинув під
час обстрілів. Хлопчик просив, щоб невідомий йому
солдатик беріг себе і пам’ятав, що вдома його чекають.
Лист потрапив до хірурга з Тернополя Михайла Стасіва.
Лікар був у воєнному пеклі, на передній лінії боїв у
Попасній і Дебальцевому. Не тільки оперував, а сам на
фронтовому джипі вивозив поранених з територій, які
майже безперервно в той час обстрілювали.
Він повернувся живим, як просив його незнайомий
хлопчик у листі, якого теж привіз із собою додому.
А за півроку Михайла не стало.
На цьому історія не могла завершитися, бо в ній було напрочуд
багато співчуття і любові до людей. Тиждень тому вранці в своєму Фейсбуці тернополянка Ольга
Стасів написала, що шукає хлопчика Дениса, щоб подякувати йому за
лист, який був великою підтримкою для її чоловіка на війні. Фото
дитячих слів до невідомого солдата, акуратно написаних на аркуші з
альбому, опублікували місцеві сайти. А вже по обіді в редакцію "Нашого ДНЯ" зателефонувала з Чорткова поетеса Раїса Обшарська і сказала, що впізнала лист свого внука.

"Не зізнавався,
де служить"

Михайло Стасів майже двадцять років працював у Тернопільській лікарні швидкої допомоги.
Пані Оля розповідає: не знає, коли
чоловік вирішив піти в АТО. Зізнався за тиждень. Пішов у військкомат і зголосився добровольцем, а
ще за тиждень уже отримав повістку.
- Друзі дивувалися, наскільки
різним вони його бачили, - розповідає жінка. - Коли загострювалися події на фронті, йшов потік поранених. Він надзвичайно швидко оперував. Чоловік був хірургом загальної практики. Починав
медбратом, був завідувачем відділення, а перед війною рік працював заступником головного
лікаря Центру первинної медикосанітарної допомоги. І вже звідти
пішов на фронт. Я бачила його реакцію, коли він дивився новини з
передової й чув, що бракує медиків. Він розумів, що там потрібний.
У зоні АТО Михайло Стасів пробув 13 місяців. Найважчими, згадують його близькі, були перші пів-

року. Він з вересня 2014-го і майже до березня 2015-го без жодного
дня відпустки був у Попасній і Дебальцевому, коли там вели страшні бої.
Про те, що відбувалося з чоловіком, пані Оля дізналася з фотографій і розповідей його товаришів, коли він уже повернувся додому. Лікар не зізнавався, де служить
і що живе буквально на лінії вогню,
під обстрілами, які могли тривати
годинами.
- Він розказував, що був у мирному на той час Артемівську, і просив, щоб я повідомляла новини,
- згадує жінка. - Навіть записи робила у блокноті, розказувала йому
по телефону, що відбувалося на передовій. Пригадую, як розповідала,
що Попасну обстріляли "Градами".
А він був там і все це знав.

"Водитель на джипе"

Хірург з Тернополя був справжньою знахідкою на передовій.
На похороні побратими із 128-ї
гірсько-піхотної бригади згадували: командири не віддавали наказу, розуміючи ризик, але він сідав у
машину та вирушав за пораненими сам.
- Під час загострення боїв біля
Дебальцевого на підмогу по рації
викликали "водителя на джипе", розповідає пані Оля. - Товариш чоловіка згадував, що пробував пояснити: це не просто водій, а майор
медичної служби, лікар зі стажем.
Але чоловік готовий був допомагати, коли було потрібно, і їхав туди,
куди міг доїхати.
У темну пору військові їздили з
вимкненими фарами, щоб не наразитися на обстріл. Коли лікар приїхав нарешті у відпустку додому, то
рефлекторно вимикав світло в автомобілі навіть ввечері.

- Після Дебальцевого він повіз
мене відвідати мого батька, - згадує дружина лікаря. - Верталися,
як стемніло, і він вимикає фари.
Я кажу - вмикай, нічого не видно.
І він тоді зізнався, як вони їздили. Взагалі, чоловік скупо розказував про події на фронті, але з якихось фраз, які чула, я могла уявити,
що там відбувалося. Там не просто
тоді війна була, а страшне пекло.
Побратими розказували: у критичних випадках Михайло міг вмикати фари і з шаленою швидкістю
їхати з поля бою - так було більше
шансів врятувати поранених.

"Лист продовжив
життя"

Коли чоловік отримав лист від
незнайомого йому хлопчика, пані
Оля не знає. Щоб не хвилювати
зайвий раз дружину, він так і не зізнався їй, де саме служив. "2 жовтня - вперше за два тижні поговорив з тобою. Зрозумів, що тобі важко одній", - писав він для неї у своєму фронтовому щоденнику, який
після мобілізації привіз додому.
- Всі ці листи на війну для наших захисників були справді великою підтримкою, - каже жінка. - Я
зрозуміла це, коли чоловік передав
додому лист Дениса, щоб зберегти.
Треба було бачити, як уже вдома
він носився з цим малюнком, прикладав до стін. Цей лист, можливо,

продовжив життя моєму чоловікові. Знаю від нього, що подібні листи та малюнки надихали солдатів,
додавали сили.
Михайло Стасів помер раптово.
Його давно мучила недуга серця,
але про це знали лише найближчі.
Життя лікаря, що рятував людей
цивільних та військових, перестало битися 1 квітня 2016 року.
Жінка після смерті чоловіка
дала собі обіцянку знайти хлопчика, який написав листа. Після роковин Михайла вона написала історію про його добрі справи для
міжнародного конкурсу "Книга добра" й недавно отримала подарунок - путівку в Угорщину. Вона взялася шукати Дениса, щоб віддати
подарунок йому.

"Таким і уявляв"

Цієї суботи хлопчик із мамою
та бабусею приїхали до Тернополя
й нарешті зустрілися з пані Олею.
Зворушлива зустріч відбулася в
парку. Пані Оля, як розпізнавальний знак, тримала в руках лист,
який через три роки знайшов свого відправника.
"Мені 9 років, мене звати Денис. Раніше я був веселим усміхненим хлопчиком. Я думав, що війна
десь далеко, але декілька днів тому
зрозумів, що вона зовсім поруч. Під
Іловайськом загинув мій тренер
Роман Ільяшенко. Я був на похороні, там були тисячі людей", - писав
у листі Денис.
Спортсмен і володар Кубка
України з фрі-файту Роман Ільяшенко служив добровольцем. Він
потрапив під шалений обстріл російських сепаратистів і відтоді на
зв’язок не виходив. До останнього рідні та близькі сподівались, що
Роман живий. Йому було 23 роки.
- Всі хотіли на нього рівняти-

ся, - розповідає Денис. - Після похорону я вирішив написати листа,
щоб якось підтримати бійців. Думав про сильного, відважного і доброго чоловіка.
Михайла Стасіва Денис побачив уже на фотографіях. Таким,
каже, його і уявляв.
- Коли ми побачили лист, то не
могли стримати сліз, - каже мама
Дениса Анастасія. - Спершу я впізнала малюнок, який ми створювали разом, а потім прочитала Денисові слова. І згадала той день, коли
він писав.

"Пішов на війну,
щоб творити добро"

"Заради дітей майбутнього" такий напис є на маленькому обгорілому прапорці, який Михайло
Стасів привіз із собою додому. Разом з ним він пройшов м’ясорубку
боїв. З обгорілими краями, сьогодні - серед маленьких реліквій, які
лікар привіз із війни. Разом із листом, фотографіями побратимів і
врятованих бійців, щоденником, у
якому записи ставали все скупішими, а іноді обмежувалися кількома
фразами: "Розбудив обстріл, зовсім
близько біля нас почало бахкати".
Михайло Стасів не любив розповідати про війну. Він був на
фронті, щоб творити добро, і йому
це вдавалося. Так само, як вдалося хлопчику, який у своєму зовсім
юному серці знайшов співчуття,
яке підтримало дорослого чоловіка та його сім’ю. Справжня книжка
добра пишеться тут і тепер, каже
пані Оля. Заради цього її чоловік
пішов на війну.
"Минає уже рік, як ти відійшов
у вічність, уже рік без тебе, - написала у спогадах жінка. - Але ти – зі
мною. І будеш поряд до останнього
мого подиху. Ти живеш у нашому
сині. Частинка твого серця б’ється
у грудях кожного врятованого тобою бійця. Близькі люди відходять.
Любов залишається. Я знаю, що ти
помер. Що ж, я не знаю чи що? І все
одно я можу тебе любити. Від того,
що людина померла, її ж не можна
перестати любити, особливо якщо
вона була кращою
за всіх живих..”

Антоніна
БРИК.
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Степан БАРНА:
«Ми стимулюємо
громади вчитися
самостійно залучати
ресурс і ефективно
ним розпоряджатися»
Голова ОДА Степан Барна під
час робочої поїздки відвідав
Великогаївську об’єднану
територіальну громаду.
Він оглянув будівництво
адміністративного
будинку сільської ради,
пересвідчився у якості
ремонту дороги ГрабовецьСкоморохи, яка з’єднує п’ять
населених пунктів, а також
побував у Баворівській ЗОШ
І-ІІІ ступенів.

С

тепан Барна переконаний,
що розвиток територій у
процесі децентралізації
– це спільна зона
відповідальності, та левова її
частка все ж має бути на місцях.
«Запропонувавши реформу, держава взяла на себе частину відповідальності, яку вона сумлінно несе: відповідно до поданих проектів громади отримують фінансування з Держбюджету.
Тобто, Київ розуміє необхідність підтримки і забезпечує її, допомагає «стати на ноги». Але надважливо, щоб і в
новоутворених громадах не сприйняли
це, як єдине і постійне джерело надходження коштів. Тому на Тернопільщині
ми стимулюємо громади вчитися само-

стійно залучати ресурс у свої бюджети
і ефективно ним розпоряджатися», - зауважує Степан Барна.
За його словами, щонайменше 400
млн. грн. зараз знаходяться на депозитах органів місцевого самоврядування області, і одним із завдань є використання частини грошей на розвиток
інфраструктури, зокрема - на ремонт і
будівництво доріг. Загалом цього року
на допомогу у розвитку інфраструктури територіальних громад держава
спрямує близько 115 млн. грн.
До складу Великогаївської громади увійшли 14 сіл. За словами сільського голови Олега Кохмана, громада активно розвивається і потребує розширення приміщень, тож саме з цією ме-

тою здійснюють реконструкцію адміністративної будівлі сільської ради. Незабаром тут з’явиться ЦНАП, бухгалтерія, земельний, юридичний, освітній та
медичний відділи. «Найбільше ми зацікавлені в тому, щоб люди могли отримати якісні послуги. А для цього мають
бути і відповідні умови. Село на Тернопільщині може бути розвинутим і комфортним для проживання, і Великогаївська громада це доведе», - зазначає
Олег Кохман.
Розвиток об’єднаних територіальних громад неможливий без належної
інфраструктури. Саме тому одним із
пріоритетних напрямків роботи в Тернопільській області є ремонт доріг.
«Цього року органи місцевого само-

врядування, виконавча влада, Служба
автомобільних доріг реалізовують проект співфінансування. Тобто, ті ремонти, які здійснюються Службою автомобільних доріг, дофінансовуються з місцевих бюджетів», - зазначив голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий. За його словами, принцип співфінансування стимулює органи місцевого самоврядування та громади збільшувати надходження коштів до
бюджетів і взаємодіяти з підприємцями.
У 2017 році на умовах співфінансування зі Службою автомобільних доріг
в Тернопільському районі здійснюється ремонт автомобільних доріг загального користування Тернопіль-КозівкаХоростків і Грабовець-Скоморохи.

Âідновлювальні джерела енерãії міñöевоãо ïоõодження

ßÊ ÀËÜÒÅÐНÀÒÈÂÀ ÒÐÀÄÈÖ²ÉНÈÕ ÂÈÄ²Â ПÀËÈÂÀ

«Розвиток відновлюваної енергетики – це вимога часу не тільки для нашої
держави, нашого краю, а й для Європи. Розвиток цього напрямку – це перспективний крок не тільки для економіки Тернопільщини, а й збереження природних
ресурсів та навколишнього середовища. Зрештою, це і вимога Європейського Союзу, - зазначає голова обласної ради Віктор Овчарук. – Тернопільщина у цьому питанні уже досягла успіхів. Тепер головне – поширити позитивний досвід».

Очільник краю зустрівся із доктором технічних наук, професором, академіком Академії економічних наук України Валерієм Федорейком. Очільник ради оглянув
результати декількох зреалізованих проектів, спрямованих на розробку високоефективних систем
генерації теплової енергії з палива
біологічного походження та різноманітних відходів. У тому числі з
важкоутилізаційними властивостями – а це: пластикова тара, гумові шини та інше.
Так, у Хоросткові директор ТОВ
ВО «Зернопереробка» Іван Іскерський ознайомив Віктора Овчарука з виробничими потужностями
та енергоощадними технологіями ПП НВО «Енергоощадні технології», які використовуються для
сушки зернових та технічних культур. Продемонстровано роботу теплогенератора «Дракон». Сушіння

зернових цією установкою дозволяє використовувати в якості палива відходи, отримані в результаті зерноочистки, а також подрібненої соломи, тирси, щепи тощо. Подача палива відбувається в автоматичному режимі. Це дає змогу досягнути низької собівартості палива, що в свою чергу знижує вартість
сушіння зернових.
Очільник обласної ради також
оглянув на одному з підприємств
поблизу Тернополя теплогенератори, паливом для яких може бути
практично весь спектр існуючих в
природі відходів, що мають горючі
властивості.
Віктор Овчарук відзначив важливість проектів, адже все, що місто вивозить на смітники, може принести користь, тим самим зменшуючи негативний вплив на навколишнє середовище та виробляючи
недороге паливо.
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Ùо не òак у ôаéному міñòі?
Замість зеленої зони –

ГОТЕЛЬ

ТЕРНОПОЛЯНИ НЕ ХОЧУТЬ БУДІВНИЦТВА ПІД ВІКНАМИ

М

ешканці бульвару
С. Петлюри та вулиці 15
Квітня вийшли на пікет
проти будівництва готельнорозважального комплексу, який
планують спорудити у скверику
поряд з їхніми будинками. Люди
принесли з собою плакати з
вимогами: «Незаконній забудові
- ні», «Влада, дайте іншу ділянку
під забудову», «Надал, забери
руки від бульвару», «Бульвар –
це відпочинкова зелена зона».
Будівельний скандал щодо забудови невеликого скверу на бульварі С.
Петлюри триває вже не один місяць.
Коли жителі сусідніх будинків дізналися, що зелена зона під їхніми вікнами
– це приватна територія, почали бити
на сполох. У квітні навіть самотужки
встановили і посвятили камінь, на місці якого мав би з’явитися пам’ятник Симону Петлюрі. А ще пронумерували дерева, які, вочевидь, зрубають, щоб розпочати будівництво.
Однак, 2 травня забудовник обгородив зелену зону високим парканом. За
словами людей, пояснив, мовляв, має
всі документи, щоб розпочати будівництво.
- Ми неодноразово зверталися у
міську раду, також написали заяви в
інші інстанції, намагалися поспілкуватися з міським головою, коли він вранці робив об’їзд дворів, - каже одна з протестувальниць Галина Пастушенчин.
– Однак, поки немає ніякої реакції. Ми

звертаємося до депутатів, щоб вони винесли на сесію питання про надання забудовнику іншої ділянки. Адже не було
жодних громадських слухань щодо продажу бульвару – нас ніхто не питав. Як
можна забудовувати зелену зону?
- Наші діти взагалі не мають де гратися, - додає пані Оксана. – Адже біля
14-поверхового будинку немає дитячого майданчика. Цей бульвар – єдина
зелена зона. Чому її не облагородити?
Наш будинок вже дає тріщину, у підвалі назбирується вода. Що ж буде, якщо
за кілька метрів з’явиться ще один будинок?
- Жоден з мерів Тернополя не додумався продати бульвар Петлюри, - додає тернополянка Нінель Гнонська. –
От тільки теперішній за це взявся. Цю
землю незаконно виставили на аукці-

Податкова проводить звірку площ нерухомості

Тернопільська ОДПІ повідомляє: якщо у власності громадян є одна
або декілька квартир, загальна сукупна площа яких перевищує 60 м.
кв., один чи декілька житлових будинків, загальна сукупна площа яких
перевищує 120 м. кв. та, якщо у власності громадян є і квартири, і житлові будинки, сукупною загальною площею за усіма такими об’єктами
більше 180 м. кв., то необхідно у термін до 1 червня 2017 року провести
звірку таких площ житлової нерухомості у Тернопільській ОДПІ.
Також, звірку в податковій потрібно провести й тим громадянам,
які у 2016 році були власниками нежитлової нерухомості.
Детальніше проконсультуватись із даного питання можна у Центрі
обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за тел.: 43-4610, 43-46-30.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

он. Коли ми запитували у пожежників,
як вони заїдуть до будинку у разі пожежі, вони не сказали нічого. Хто відповідатиме, якщо трапиться нещастя?
Представник забудовника показав
журналістам рішення сесії міської ради
від 25 квітня 2014 року про продаж на
аукціоні даної земельної ділянки і список депутатів, які проголосували за це
рішення. Запевняє, придбав ділянку законно і має всі документи. Про подальші дії і свою позицію щодо отримання
альтернативної за величиною ділянки
він не заявив.
У натовпі можна було почути багато нарікань і на владу, і на невгамовних забудовників. Дідусь, що стояв поруч, сказав: «Хіба ж вони думають про
майбутнє, про людей, які тут живуть,
про дітей, які тут виростуть. Хвилюються, як кишені набити грішми. А потім дуже зручно сказати – це ж все попередники…».

Тернополяни сподіваються, що у
міській раді їх почують і нададуть забудовнику альтернативну ділянку. А під
їх вікнами з’явиться не новий готельнорозважальний комплекс, а затишний
скверик з фонтаном і пам’ятником Симону Петлюрі.
P.S. У суботу, 6 травня, на території, де планується будівництво, встановили вагончик і з’явилася охорона.
Місцеві жителі викликали поліцію.
Після приїзду правоохоронців було досягнуто домовленості: не розпочинати ніяких робіт до сесії міськради, яка повинна відбутися вже завтра, 11 травня. Тож
до цього часу заборонено в’їзд техніки на
територію будівельного майданчика.
Юля ТОМЧИШИН.

Місцеві бюджети області отримали понад 819 млн. грн.

Доходи місцевих бюджетів Тернопільської області за січень-квітень цього року склали 819,1
млн. грн. податкових платежів. Це на 160,7 млн.
грн. більше від очікуваного та на 251,5 млн. грн.
або на 44,3 відсотка більше за відповідний період
минулого року.
Зокрема, у квітні доходи місцевих бюджетів
склали 212,9 млн. грн., індикативний показник виконано на 104,7 відсотка. Порівняно з минулорічним квітнем, забезпечено приріст надходжень на
51,7 млн. грн. або на 32,1 відсотка.
Найбільше надійшло податку на доходи фі-

зичних осіб, якого з початку року сплачено в сумі
518,5 млн. грн., додатково надійшло 81 млн. грн.
Суб’єкти малого підприємництва також сплатили
133,4 млн. грн. єдиного податку, що на 47,5 млн.
грн. більше від очікуваного. Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних
товарів за січень-квітень склали 46,4 млн. грн., додатково місцеві бюджети отримали 2,5 млн. гривень. Прогнозний показник виконано на 105,8 відсотка.
Відділ організації роботи Головного
управління ДФС у Тернопільській області.
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Найліпша ковбаса – панчоха з грошима

У Тернополі символ пивної залежності
встановили поруч із символом української
Незалежності, а біотуалети –
біля пам’ятника великому Кобзарю
Я бачив дивний сон. Немов переді мною… півкілометрова ковбаса, нашпигована купюрами. І кромсають її на
десятисантиметрові шматочки, і роздають на Театральному майдані файного міста всім бажаючим. А ті, розгортають ковбаски, дивляться і… матюкаються: всі сотки,
червінці розрізані майже навпіл – жоден банк не прийме.
Прокинувся і - до комп’ютера. В Інтернеті - безліч новин про новий гастрономічний рекорд України, встановлений Тернопільським м’ясокомбінатом під час фестивалю «локальної їжі і культури».
Що не кажіть, а організатори «Тернопільської брами»,
поставивши на перше місце бажання заповнити шлунки тернополян шашликами, пивом, наливками і самогоном, свого домоглися. А от із культурою трохи не склалося, адже біотуалети поруч з пам’ятником Тарасу Шевченку
свідчать не лише про безкультур’я, а й про бездуховність
тих, хто їх там встановив.

Щільна димова завіса над майданом, символ фестивалю – тернопільська брама з порожніх пляшок, увінчана
«свастикою» «Бровара», поруч з символом Незалежності
також ставлять під сумнів доцільність проведення масових пиятик у самісінькому серці файного міста. Тим паче,
що крім незручностей мешканцям прилеглих будинків,
які через гучний гамір не змогли відпочити, зайвих клопотів правоохоронцям, що стежили за порядком, і волонтерам, які прибирали сміття після застілля, більше нічого
організатори фестивалю не запропонували.
Подейкують, що на розкрутку бренду м’ясокомбінату
на Театральному майдані скандально відомий бізнесмен витратив щонайменше 100 тисяч гривень. Ще майже стільки ж за право споювати тернополян винятково
«Микулинецьким» заплатили пивовари. Певно, не обійшлося і без дольових внесків тернопільських рестораторів. Наразі невідомо, чи «відбили» бізнесмени вкладе-

Фото з сайту provse.te.ua
ні у забаву кошти. Але більше цікавить інше: скільки податків отримає бюджет Тернополя за те, що упродовж
трьох днів у центрі міста «гуділи» підпилі люди, а не прогулювалися, як зазвичай, матері з діточками? Яку суму
штрафу заплатили організатори «Брами» за явне порушення чинного законодавства щодо розпивання спиртних напоїв у громадських місцях? А ще логічно було б запитати, чи пам’ятають вони, що у степах Донбасу воюють і гинуть наші хлопці? То, може, й справді, варто було
б нашпигувати «найліпшу» ковбасу купюрами і, не розділяючи її на маленькі шматочки, цілою передати на потреби українського війська.
Тоді, напевно, горде ім’я – Тернопіль - прозвучало б на
всю Україну не як столиця сумнівних рекордів, а як древнє патріотичне місто, неприступна ворогам брама якого
була точно не з порожніх пляшок.
Юрко СНІГУР.

Поки українöі воююòь òа бідуюòь,

¯Õ «ÑËУÃÈ» ÐÎÇÊÎØУÞÒÜ
В

ійна і видовища, розкіш
і убогість… Така нинішня
Україна. Одні пишуть славну
історію Держави. Інші країну
знеславлюють. Час розставить
акценти, але не поверне втрати.
Залікує рани, але залишить
шрами. І багато запитань…
У День пам’яті і примирення секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр
Турчинов сказав, що війна на Донбасі стала для України Вітчизняною, «тому що ми
захищаємо свою Вітчизну, свою Україну».
Але… одні за Батьківщину воюють, чимало людей бідують, а тим часом «слуги народу» розкошують.
Фотографії у соцмережах з дорогих курортів, де відпочиває так звана українська «еліта», з престижних європейських
та американських коледжів і університетів, де здобувають освіту їхні чада, виглядають фантастично і виклично на фоні нинішніх українських реалій.
Чи багато дітей західних політиків
вчаться закордоном? Ні. А ось діти керівників бідної України - президента Порошенка, прем’єра Гройсмана, деяких міністрів, зокрема, міністра фінансів Олександра Данилюка, міністра інфраструктури Володимира Омеляна, депутатів та чиновників гризуть граніт науки далеко від
Батьківщини і від війни.
Щодо відпочинку, тут також усе дорого і з шиком. Монако, Шрі- Ланка, Канни,

Нью-Йорк… «Золоті діти» українських політиків, чиновників, суддів подорожують
світом і зупиняються в елітних готелях.
Як повідомляє ТСН, наприклад, донька голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча Анна у свої 20 років об’їздила мало не
увесь світ. Дівчина побувала у Флориді,
Арізоні, Римі, Барселоні, Каліфорнії, Грузії,
Швейцарії, Амстердамі, Чикаго, Ню-Йорку,
відпочивала на пляжах Маямі та Шрі Ланки. Хвалиться у соцмережах фотографіями одного з найдорожчих готелів Лондона, в якому номер коштує 9 тисяч гривень.
А в турецькому готелі курортного містечка Белек одна ніч проживання вартує мінімум 16 тисяч гривень. Але це, певно, «дрібничка» для доньки чиновника.
Син очільника Донецької ВЦА Павла Жебрівського також любить розкішне життя. Виставляє світлини з Франції,
Нью-Йорка, Канн. Хвалиться у соцмережах білим «Mерседесом» за майже 800 тисяч гривень.
Георгіївська стрічка, серп і молот - так
виглядає Instagram сина народного депутата Олександра Гереги. Пишається «совком» Тарас у Швейцарії, де навчається. А
ще публікує фото з Канського фестивалю й
Домінікани. Переліт на острови коштує від
80 тисяч гривень. Щоправда, судячи зі світлин, хлопець з друзями літає туди чартерним літаком.
А в доньки нардепа Ігоря Котвицького
Віолетти лише одна класична сумка «Ша-

нель» вартує 140 тисяч гривень.
Вражає і відпочинок глави Нацбанку
Валерії Гонтарєвої. Її торішні канікули на
Мальдівських островах обійшлися близько
мільйона гривень. Проте чиновниця у своїй е-декларації про це скромно промовчала.
А ще представники української «еліти» люблять працювати у фешенебельних офісах. Як, приміром, керівництво «Нафтогазу». У той час, коли українці віддають останні гроші за «блакитне паливо»,
його постачальник «Нафтогаз» винаймає
дорогі офіси в центрі столиці. Тільки охоронні послуги обійдуться компанії більше двох мільйонів гривень на рік. Площу
нового офісу та суму оренди НАК «Нафтогаз України» не розголошує. Як пише «Експрес», у будівлі на вулиці Хрещатик, 7/11,
де оселився «Нафтогаз», оренда коштує від
73 гривень на місяць до 456960.
Керівництво «Нафтогазу» похвалилося: вперше за п’ять років компанія отримала прибутки - 21 мільярд гривень. Але не
завдяки менеджменту, а… через зростання тарифів на газ для населення і підприємств. Чому б за народні кошти не винайняти дорогий офіс і не підвищити зарплати голові та членам правління НАК?
Управлінці отримують майже по 40 тисяч
доларів на місяць. Торік у «Нафтогазі» витратили на зарплату 505,65 млн. гривень.
Позаторік - «лише» 283,5 млн.
Із великим розмахом розкидається народними грошима керівник «Нафтогазу»

Андрій Коболєв. Водночас, за його словами, «низька ціна газу для населення - корупція». І як це розуміти?
А як розуміти те, що багато політиків
крутять носом від «безвізу», яким таки
вирішила ощасливити українців Європа?
Мовляв, не мають люди грошей, аби по європах мандрувати, краще б удома економіку будували. Тобто, виходить, прості українці мають будувати економіку, а політики,
чиновники та їхні родини гарно жити й подорожувати?
Насправді ж, кажуть експерти, чимало
політиків не бажають, аби пересічні українці були мобільними й пізнавали світ. Дотепер для багатьох наших співвітчизників
пізнанням світу, зокрема -Європи, було заробітчанство. Коли ж люди зможуть вільно їздити за кордон, то побачать, як живуть європейці, тамтешні дороги, ціни і
багато іншого. Стане легше налагоджували бізнес-зв’язки без «допомоги» місцевих корупціонерів. Більше студентів їздитимуть на наукові конференції. А освіченими людьми важче керувати й маніпулювати їхньою свідомістю. Бо тепер не політики людям - а люди політикам зможуть розповідати про європейське життя. І вимагати його.
А ще, як пише на сайті телеканалу «24»
політолог Микола Давидюк, «слуги народу» захвилювалися про власний комфорт.
Зокрема, можна почути таке: «літаки будуть переповненими», «літаки будуть схожі на маршрутки, бо там літатимуть тисячі
українців» тощо.
От, халепа. Мабуть, «з горя», декому з
них доведеться пересісти
на чартери…
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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В Ігровиці знайшли при дорозі
кулемет і гранати

С

ховок зі зброєю викрили
працівники поліції спільно
зі Службою безпеки України.
Небезпечні предмети невідомі
заховали під авторемонтною
естакадою на околиці села Ігровиця
Тернопільського району.

У водонепроникному поліетиленовому пакеті зберігався пістолет-кулемет Судаєва та три
осколкових гранати РГД-5.
Слідчо-оперативна група Національної поліції вилучила усі предмети та направила їх на
експертизу в науково-дослідний експертнокриміналістичний центр.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або
вибуховими речовинами. Тривають слідчі дії
та вживаються заходи щодо встановлення осіб,
причетних до потрапляння засобів ураження у
відкритий обіг.

Вкрав три велосипеди
і викликав таксі

К

радія двоколісного транспорту
спіймали прямо на вулиці із
награбованим майном.
Правоохоронці спіймали 44-річного тернополянина, ласого до велосипедів. У минулому він неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців.
Підозрюваний за численні крадіжки та нанесення
тілесних ушкоджень вже відбував покарання за ґратами. Минулого року чоловік звільнився з місць позбавлення волі і знову взявся за старе.
На злочин подався за межі міста - у селище Велика Березовиця. У пошуках наживи обійшов під’їзди
багатоповерхівок – шукав велосипеди. За декілька
годин злодій спромігся викрасти три велосипеди. З
ними подався на зупинку громадського транспорту та викликав таксі. Однак спроба завантажити велосипеди у транспорт виявилася нелегкою, а поки
злодій вовтузився з чужими двоколісниками, хтось
із небайдужих місцевих мешканців викликав поліцейських. Злодія та усі три докази злодіяння доправили до відділення поліції.
У ході слідчих дій з’ясувалося, що окрім велосипедів, затриманий обрав об’єктом злочину ще й дачні будиночки у селі Смиківці. Наразі вдалося встановити причетність підозрюваного до крадіжки з
одного з таких помешкань. Звідти він виніс усе цінне майно, яке б можна було продати.
За фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Нині підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання
про обрання йому міри запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють затриманого на причетність
до інших злочинів.

На Тернопіллі
отруїлися
діти
’ятеро дошкільнят потрапили

П

на лікарняні ліжка після
відвідин дитсадка.
Спалах харчового отруєння трапився
в дошкільному навчальному закладі «Горобинка» смт. Товсте Заліщицького району, що на Тернопіллі.
Як повідомив начальник відділу
санітарно-епідеміологічного нагляду та
організації розслідування спалахів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в
області Євген Безрукий, на даний час захворіли п’ятеро дітей. Усі госпіталізовані в дитяче інфекційне відділення Заліщицької лікарні. Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт невстановленої
етіології. У всіх постраждалих перебіг захворювання середньої важкості.
Працівники Держпродспоживслужби
в Заліщицькому районі розпочали розслідування спалаху харчового отруєння. Наразі виявили ряд порушень. Зокрема, відсутня супровідна документація,
яка засвідчує походження і якість харчових продуктів, зокрема, м’ясної продукції (куряче філе, сардельки) та риби
(хек); в закладі відсутні дезинфікуючі
засоби, журнал обліку та витрат дезінфікуючих засобів. Триває розслідування.
Наразі, точна причина отруєння дітей не
з'ясована.

Праöівник ïоліöії ñкоїв ÄÒП і вòік
Аварія трапилась неподалік села
Ягільниця Чортківського району.
Близько першої години ночі водій
автомобіля "БМВ-530", рухаючись автодорогою
Домано-Ковель-ЧернівціТереблече, не обрав безпечної швидкості
руху, не врахував дорожньої ситуації і, як
результат, - не впорався з керуванням та
з’їхав у кювет. Уже там іномарка перекинулася.
На момент аварії в автівці перебувало

четверо пасажирів. 29-річний чортківчанин від отриманих травм загинув на місці події. Трьох інших з травмами доправили до лікарні.
При виїзді слідчо-оперативної групи
стало відомо, що за кермом автомобіля
перебував працівник Чортківського відділу поліції. Після ДТП він залишив місце пригоди.
Даний факт внесено в єдиний
реєстр досудових розслідувань за
статтею 286, частина 2, ККУ - Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили
смерть потерпілого або заподіяли
тяжке тілесне ушкодження.
Слідство по даній справі веде
прокуратура. Інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській
області проводить перевірку та
встановлює всі обставини аварії.

У
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На Борщівщині пенсіонерка ледь отямилася
від шоку. Грабіжники поцупили у неї не лише
всі заощадження, а й шкатулку з прикрасами.

Д

о поліцейських
звернулися рідні
старенької і
повідомили про те, що
в помешканні бабусі
побували двоє невідомих
осіб.

Жінка та чоловік принесли
начебто допомогу від пенсійного фонду, але після того, як незнайомці покинули помешкання,
звідти зникли всі заощадження.
Вже на місці злочину правоохоронці з’ясували – потерпіла,
1937 року народження. По обіді
до її квартири зайшли чоловік та
жінка. Сказали, що принесли 600
гривень, які держава в якості разової допомоги виплачує учасникам війни. Бабуся взяла до рук
дві купюри номіналом по п’ятсот
гривень, а "благодійники" стали вимагати решту. Пенсіонерка
взяла кошти, віднесла до кімнати, де тримала свої збереження,
і зі сховку вийняла 400 гривень.
Вже в коридорі зловмисники розіграли свою злодійськошахрайську схему: жінка раптом
згадала, що старенькій конче треба вписати свої дані у якусь відомість і потягнула пенсіонерку на
кухню, а напарник зловмисниці
тим часом проник до кімнати, де

лежали гроші. Злодій вигріб усе: і
«допомогу», і понад десять тисяч
гривень збережень борщівчанки,
і навіть дерев’яну шкатулку, в якій
бабуся тримала свої прикраси.
Старенька одразу помітила
крадіжку, стала телефонувати до
рідних, а ті – до поліції. Оперативники встановили - зловмисники
пересувалися на автомобілі марки Mercedes E-Class синього кольору з номерами литовської реєстрації JEE 327 (на фото).
Якщо ви бачили цей автомобіль, чи вам щось відомо
про зловмисників, телефонуйте у Борщові (03541) 27-18-48,
(096) 896-77-39 або 102.
Краян правоохоронці застерігають від подібного роду злочинів: не пускайте до своїх помешкань невідомих осіб: ні різного роду продавців дешевих
товарів, ні представників соцзабезу, пенсійного фонду, водоканалу, соцмереж та інших
установ, адже, здебільшого,
під личиною таких професій до
ваших будинків, квартир проникають пройдисвіти. Якщо у
вас є старенькі батьки – повідомте їх про такі випадки і застережіть, аби не тримали в
помешканні великих сум грошей.

Незаконний улов
захищали кулаками

Зборові браконьєри
побили патрулів
рибохорони.
До правоохоронців із заявою
звернувся головний
інспектор
управління Державного агентства
рибного господарства в Тернопільській області. Він розповів, що йому
та двом його колегам під час виконання службових обов’язків було нанесено тілесні ушкодження. Інцидент стався в Зборові на території
гідропарку.
Група реагування патрульної поліції оперативно прибула на місце
конфлікту. З’ясувалося, конфлікт виник між інспекторами рибохорони
та місцевими жителями. Троє молодих зборівчан, незважаючи на період нересту, активно рибалили на річці Стрипа. Хтось з небайдужих повідомив про браконьєрство на гаря-

чу телефонну лінію управління Державного агентства рибного господарства. Співробітники виїхали на
виклик.
Зі слів потерпілих, вони представилися і почали вимагати, аби молоді люди припинили браконьєрські
дії та згорнули закинуті сітки. Конфлікт почався, коли інспектори стали складати адміністративний протокол за грубе порушення правил
рибальства.
Як наслідок, троє зборівчан окрім
адмінвідповідальності (стаття 85
КУАП), будуть притягнені й до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у
зв'язку з виконанням ними службових
обов'язків (частина 2 статті 345 КК).
Триває досудове розслідування.
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ÐÎÁÎÒÀ-ПÎМ²×НÈÊÀ
«Металевий кінь» з
електричним двигуном
допомагає саджати
картоплю, катає дітей
та відкидає сніг

П

етро Головатий самотужки
сконструював універсальний
прилад, який став для його
родини чудовим помічником у
домашньому господарстві. В теплу
пору робот допомагає на городі
та перевозить вантажі, а взимку –
відкидає сніг. Керувати ним можна
дистанційно, а заряду вистачає
на цілий день. На створення
електродива пан Петро витратив
кілька місяців. А от деталі збирав
звідусіль: колеса від тачки,
акумулятор – від ноутбука, пульт
для дистанційного керування –
від дитячої іграшки. «Наш ДЕНЬ»
познайомився із тернопільським
винахідником та протестував його
дітище.
Петро Головатий не уявляє свого життя без техніки та конструювання. За фахом він вчитель фізики та інформатики, однак вже багато років займається проектуванням меблів. Щоправда, у вільний час береться за улюблену справу і в його вмілих
руках сотні деталей перетворюються у корисні речі. Кілька років тому створив мінітрактор, а згодом – міні-трактор-всюдихід,
який не лише виконує всю необхідну роботу, а й легко долає будь-які перешкоди. Такий транспорт ідеальний для гірської місцевості.
Винахідництво, зізнається тернополянин, справа непроста. Потребує затрат часу
і коштів.
- Спершу з’являється ідея, яка мучить
весь день, не дає робити інше та спати вно-

чі, - зізнається чоловік. – Коли ж
розумію, що діватися нікуди, беруся до роботи. Насамперед потрібно здійснити розрахунки.
Далі – знайти необхідні деталі.
А потім все з’єднати разом, щоб
отримати необхідний результат.
Віднедавна пан Петро веде
дитячий гурток «Робототехніка
та програмування». Тож, аби проілюструвати особливості роботи електродвигуна, вирішив сконструювати роботапомічника.
- Сьогодні транспорт переходить на
електротягу – за цим майбутнє, - каже винахідник . - Тож я вирішив створити такий
невеличкий прототип, в основі якого закладений такий же принци проботи, як і в
електромобілях. Тут поєднані всі ази електротранспорту. Це – універсальна платформа, яка замінює силу однієї людини. Важить
вона приблизно 80 кілограмів. З її допомогою можна перевозити різноманітні вантажі – у господарстві це незамінна річ. Коли ж
гуляю з донькою – ставлю зверху спеціальне сидіння і катаю її. Взимку чіпляю спеціальний відвал і робот очищує подвір’я від
снігу.
Коли пан Петро виходить з роботом чи
то на прогулянку, чи попрацювати, то дивотехніка відразу ж зацікавлює людей.
- Дехто не насмілюється запитувати, а
дехто розпитує, - зізнається тернополянин.
- Жінки, зазвичай, бояться. Тому, коли робот
їде тротуаром, одразу переходять на інший
бік. Кумедний випадок трапився у селі. Робот віз мішки, а я йшов трохи далі з пультом

Ñоöіум

На Співочому полі
гратимуть в шашки

13-14 травня на Співочому полі Тернополя голова
обласної федерації з шашок,
майстер спорту Михайло Ратушняк проведе з усіма бажаючими сеанс одночасної
гри безпосередньо на лавах
співучки.
До речі, торік, під час святкування 30-річчя Співочого
поля, пан Михайло виграв усі
партії. Тож чи зуміє хтось обіграти Ратушняка цього разу
і отримати не тільки звання
переможця турніру, а й цінний приз від організатора –
Ліги підприємців «Українська
справа»?

Навіть з важкою
гирею можна легко
стати богатирем

і керував ним. Люди дивувалися, як це тачка сама везе мішки. Тепер вже звикли до нашого помічника.
За словами Петра Головатого, дуже важлива у винахідницькій роботі не лише конструкторська, а й економічна складова.
Адже потрібно знайти необхідні деталі за
доступною ціною. До того ж, під час створення механізму вони часто псуються або ж
перегорають. Шукати необхідні деталі доводиться всюди. Пульт для керування роботом чоловік створив із пульта від іграшки, колеса взяв від тачки, акумулятори – від
електровелосипеда, навіть батарея від ноутбука стала у пригоді.
Петро Головатий не має наміру зупинятися на досягнутому. Жартує: це не хобі, а
залежність. Адже постійно з’являються нові
ідеї. А ще немає меж для вдосконалення вже
створеного. Наступним винаходом тернополянина стане літальний апарат. Тож, сподіваємось, незабаром про
талановитого конструктора з файного міста дізнаються у всій Україні.
Юлія ТОМЧИШИН.

13-14 травня на Співочому полі пройде відкритий
турнір з гирьового спорту
«Богатир Тернополя».
До участі у змаганнях за
призи організаторів мистецького фестивалю запрошують усіх бажаючих. Професійні спортсмени допоможуть їм не лише підготуватися до турніру, а й дадуть конкретні рекомендації, як найбільше разів підняти над головою важкі гирі та вибороти почесний титул найсильнішого тернополянина.

Новини
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Україна
Януковичі пограбували
країну на неймовірну суму

За час правління Віктора Януковича
країна була розграбована приблизно на
один держбюджет - на 40 мільярдів доларів. Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін, передає «ІнтерфаксУкраїна». За його словами, багатомільярдними махінаціями за часів правління Януковича займались екс-міністр доходів і
зборів Олександр Клименко і бізнесмен
Сергій Курченко, які контролювали діяльність певних сфер народного господарства. «Вони лише з Дніпропетровщини
щомісяця стягували приблизно 100 мільйонів доларів кешем. Це були так звані податкові майданчики. Далі ці гроші пропускали через коло банківсько-фінансових
операцій. Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність
яких відповідали близько 400 фінансових
експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв’язок грошової маси та діяльності підприємств із зовнішнім світом», - пояснив заступник генпрокурора. Таким чином гроші відмивалися за кордон. Потім
уже «вибілені» кошти використовували на
придбання нерухомості, футбольних клубів, яхт, депутатських голосувань, на так
зване реінвестування в Україну.

Нардепів оштрафували
майже на два мільйони

З початку року із зарплати народних
депутатів відрахували майже два мільйони гривень за прогули засідань у Верховній Раді. Про це повідомили на офіційному сайті Комітету виборців України. За
даними КВУ, лише 41 із 423 депутатів відвідали усі засідання парламенту. Більшість
обранців мають один-два прогули. Проте
є й такі, котрі місяцями не бувають на роботі. Внаслідок нарахування платні лише
за фактично відпрацьовані дні за перший
квартал цього року утворилася економія
коштів, передбачених на виплату зарплати нардепам, у сумі 1 мільйона 748,7 тисяч
гривень. Зокрема, у квітні жодного разу
не з’явились у парламент Дмитро Ярош,
Андрій Білецький, Петро Сабашук, Євген
Бакулін, В’ячеслав Богуслаєв, Олександр
Онищенко, Сергій Клюєв.

Мінстець придумав нові правила
для журналістів

Міністр інформполітики Юрій Стець
ініціюватиме обов’язкове страхування
для журналістів. Про це повідомили у відомстві з нагоди Всесвітнього дня свободи
преси, пише «Українська правда». «Зважаючи на кричущі для сучасного світу випадки безкарності і турбуючись про безпеку
журналістів, невдовзі МІП ініціює зміни до
законодавства в частині страхування. Тему
порушимо разом із Радою Європи та НСЖУ,
медійниками та страховиками», - сказав
Стець. Міністерство планує через законодавче врегулювання обов’язкового страхування, дати додаткові гарантії в професійній діяльності.

Борги українців за газ зросли
до 7,117 мільярдів

Заборгованість населення України з
оплати за природний газ сягнула 7,117
мільярдів гривень. Таку цифру наводить
Держстат за три місяці з початку року. Водночас споживачі зменшують заборгованість із водопостачання та вивезення сміття, але збільшують за опалення та гарячу
воду. Найнижчий рівень оплати фіксували
при оплаті вартості газу.

Наш День

Пенсія має бути на рівні
мінімальної зарплати

Для того, щоб українські пенсіонери відчували себе комфортно, вони повинні отримувати державне забезпечення на рівні середньої зарплати, яка
дорівнює зараз 3200 гривень. Таку думку висловив економіст та фінансовий експерт Олександр Охріменко, повідомляє
«napensii». Це відповідає і міжнародним
міркам, згідно з якими дохід людини не
повинен бути меншим, ніж п’ять доларів
на день. У місяць - це 150 доларів, або майже 4000 гривень. Олександр Охріменко також зазначає: зараз країна потребує проведення інвентаризації спеціальних пенсій. Їх регулюють відразу 29 законів, кожен
із яких суперечить іншому в певних положеннях.

Правила медогляду
для водіїв змінять

Щоб зменшити кількість аварій на
дорогах України, змінять правила медогляду для водіїв за законами Євросоюзу.
«Це - систематизація порядків проведення
профілактичних наркологічних оглядів,
обов’язкових попередніх та періодичних
психіатричних оглядів кандидатів у водії
та водіїв транспортних засобів», - сказав
Андрій Гаврилюк із Мінохорони здоров’я.
У планах також створення загальнонаціональної бази даних, де буде вказаний стан
здоров’я всіх автомобілістів і майбутніх
водіїв. Пізніше розроблять систему медичного обслуговування водіїв транспортних
засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів, порядку проведення психофізіологічного обстеження та
оцінки рівня розвитку професійно важливих психофізіологічних характеристик, необхідних для безпечного керування транспортним засобом. В Україні зафіксована
найвища смертність на дорогах серед усіх
європейських країн.

Жертви підривів на мінах:
ми обігнали гарячі точки світу

Україна випередила такі неспокійні
регіони, як Афганістан, Сирію та Пакистан за кількістю жертв серед цивільного населення, які трапилися внаслідок підривів на протитанкових мінах.
Про це зазначається у звіті Женевського центру з гуманітарного розмінування
та Стокгольмського міжнародного інституту миру. Відповідно до даних, в Україні протягом 2016 року жертвами 37 підривів на протитанкових мінах стала 101
людина, повідомляє телеканал «24». Крім
того, порівняно з попереднім роком, ця
кількість на чотири відсотки є більшою,
ніж у 2015-у, та на 24 відсотки, ніж загальносвітова кількість жертв. На другому місці за кількістю загиблих опинилося
Малі - 55 осіб, на третьому - Пакистан - 52
людини.

Годуємо чужих пенсіонерів,
а свої…

Більше половини акцій підприємств України перебувають у власності пенсійних фондів Польщі і таким
чином працюють на добробут польських, а не українських пенсіонерів.
Про це у своєму блозі на «Оглядачі» написав віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. За його словами, українські підприємства протягом останніх років збільшують активність на Варшавській біржі, зокрема, через розміщення там своїх акцій:
їх сукупний індекс за 2016 рік зріс на 41
відсоток. «Тому сукупний ресурс накопичувальної пенсійної системи Польщі
та недержавних пенсійних фондів складає понад $100 мільярдів. 20 років тому
Польща провела пенсійну реформу і ввела накопичувальну систему та рівень
недержавного пенсійного страхування.
Ось і виходить, що українські підприємства працюють на добробут і якісне життя польських пенсіонерів», - зазначив посадовець.
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Світ
Росія - найбільша загроза з усіх
можливих на планеті

Росія залишається найбільшою загрозою для будь-якої нації на Землі та
продовжує впливати на політичні процеси у Штатах. Про це на слуханнях у
Конгресі США щодо можливого втручання
РФ в американські вибори заявив директор ФБР Джеймс Комі, передає CNN. «Росія є найбільшою загрозою для будь-якої
нації на Землі, враховуючи її наміри та потужності», - зазначив директор ФБР. На запитання республіканця Ліндсі Грема, чи
справедливо вважати, що російська влада
продовжує втручатися у політичне життя США, Комі відповів ствердно. Глава ФБР
не відкидає, що РФ знову використовуватиме свій вплив під час майбутніх виборів. «Один із найбільших уроків навчає
тому, що Росія робитиме це знову. Бо вони
знають: це спрацювало з виборами-2016»,
- підкреслив Комі.

Поляки старості
не бояться, тому що…

Рівень життя українських пенсіонерів поки що далекий від європейських
стандартів, адже навіть у сусідній Польщі після виходу на заслужений відпочинок можна розраховувати на забезпечену старість, пише «vsviti». Поляки можуть собі дозволити користуватися суттєвими пільгами та отримувати 460 доларів
щомісяця. Медицина для пенсіонерів стає
значно дешевшою, а при досягненні 75 років - безкоштовною. Не сплачують пенсіонери і за громадський транспорт. Усе тому,
що у Польщі тривалий час працює спеціальна система нарахування та сплати внесків, яка розділена на три рівні: солідарний, накопичувальний та індивідуальний.
Чоловікам для виходу на пенсію потрібно
працювати не менше 20 років, а жінкам до 15 років. При цьому, внески до фонду у
них дещо менші, 19 відсотків проти українських 22. Українці ж обходяться мінімумом у 1313 гривень, що змушує заощаджувати навіть на продуктах харчування.

Європа повинна бути готова до війни з Московією

На тлі загострення відносин Росії та
Заходу головнокомандувач збройних
сил НАТО в Європі Кертіс Скапаротті
просить розмістити більше військ США
на кордоні з РФ, аби попередити будьякий крок Володимира Путіна. Своїми побоюваннями американський генерал поділився в розмові з підкомісією сенату США, попередивши, що вони повинні бути «напоготові», пише «Daily Star».
Скапаротті підкреслив, що США потрібна
бронетехніка і військові, аби протистояти
будь-яким діям Росії. «П’ять чи шість років
тому ми не турбувалися про те, щоб бути
готовими битися сьогодні. Зараз ситуація
змінилася», - підкреслив генерал.

«Western Union» припинив грошові
перекази з РФ в Україну

Міжнародний оператор грошових
переказів «Western Union» припинив
переказувати кошти з Росії в Україну без
відкриття банківського рахунку. Про це
повідомляють «Вісті». Відповідне рішення
«Western Union» було прийнято у зв’язку
із введенням в дію закону про фінансові
санкції, затвердженого Росією у відповідь
на санкції проти банків і платіжних систем
РФ. Рішення набуло чинності з 5 травня.
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У Колумбії жінка з’їла $7 тисяч

30-річна мешканка Колумбії з’їла
сім тисяч доларів, які згорнула в трубочку купюрами по 100 «зелених». Жінка не хотіла, щоб ці гроші дісталися її колишньому чоловіку і збиралася переїхати в Панаму, повідомляє «Dailymail». Пара
отримала гроші після продажу спільної
власності. Суму, яку вдалося отримати, колумбійка хотіла витратити на переїзд до
Панами. Утім, гроші треба було сховати
від екс-благовірного. Вона була переконана, що найбезпечніше місце - шлунок.
Жінка потрапила до лікарні, де медики хірургічним шляхом витягнули з неї гроші.
Але не всю суму: врятували тільки $5700.
Інші банкноти було втрачено через шлункові рідини.

Китай стає вигіднішим
для життя, ніж США

Згідно зі статистикою Світового банку, в Китаї на сьогодні менше людей, які
живуть за межею бідності, аніж у Сполучених Штатах. Голова КНР Сі Цзіньпін
зробив боротьбу з бідністю однією зі своїх головних цілей, інформують іноЗМІ. 500
мільйонів людей були виведені з-за меж
бідності у період з 1981 року, коли цей показник сягав 81 відсотка населення. Тепер
чисельність бідних серед населення КНР
складає всього 4,1 відсоток. А ось у США,
за останніми даними Бюро перепису населення у 2015 році, 13,5 відсотків американців живуть у злиднях. Із них 50 відсотків живуть нижче рівня бідності, встановленого урядом. КНР збирається обігнати США як найбільшу економіку світу. Основні причини успіху Китаю у скороченні масштабів убогості. Поліпшення показників досягнуто за рахунок міської міграції, покращення транспортної інфраструктури й переміщення бідних людей
із деяких регіонів у більш розвинені міські райони, де є робочі місця. Іншими словами, економіка надала можливості працевлаштування для мільйонів людей. У США
вихід із злиднів для мільйонів людей також можливий за рахунок збільшення зайнятості. Але питання полягає в тому, чи
зможе політика Трампа гарантувати цей
вихід.

Велика Британія хоче назад в ЄС

Опитування свідчать, що число прихильників виходу з ЄС у Британії поступово скорочується. Більшість виборців переконані, що Brexit був неправильним рішенням. Як повідомляє «The
Independent», соцопитування провели
«The Times» і «YouGov». Дослідження показало: 43 відсотки британців досі переконані, що Великобританії варто залишити Євросоюз. Однак, 45 відсотків відповіли, що це рішення хибне.

Безробіття удвічі
збільшує ризик смерті

Експерти застерігають: безробіття призводить до підвищення рівня
смертності серед людей з серцевою недостатністю. Ризик смертей через відсутність роботи збільшується на 50 відсотків,
стверджують на основі проведеного дослідження вчені Копенгагенського університету. Керівник проекту доктор Расмус
Ройрдт пояснив, що в дослідженні враховувалися вік, стать, соціальний стан, освіта, супутні недуги. Як засвідчили результати, ризик смертності збільшується вдвічі, якщо пацієнт безробітний. Навіть ті,
хто раніше переніс інсульт, але все ж працюють, мають меншу ймовірність передчасної смерті, пише invaders.com.ua. Вчений запевняє: зайнятість людини впливає
на рівень життя і здоров’я. Також робота
має важливий психологічний вплив на людину і
на її бажання жити.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Розквітають у
травні конвалії
Ти, мабуть, забув, а я пам’ятаю… Той великий
букет ледь розквітлих конвалій, який ти подарував
мені одного світанку. На порцелянових чашечках
бриніли крапельки роси. А на твоєму обличчі блукала задоволена посмішка. Ти зумів мене здивувати,
хоча для цього, напевно, довелося обірвати половину садка у сусідки – одинокої тітки Клави, яка захоплювалася цими тендітними квітами. Пізніше ти
зізнався, що так воно і сталося, але Клава, дізнавшись, навіщо ти зірвав її конвалії, простила тебе.
Ти хотів завоювати моє кохання. Але для цього не потрібно було робити нічого особливого. Я і
так любила тебе до безтями. Це було справжнє
почуття, велике і єдине, яке посилають раз на усе
життя небеса. Але я не могла бути з тобою. Бо у
мене уже була сім’я – так розпорядилася доля чи
випадок.
Ти втікав від мене, а може, від себе,
не знаю. Та хіба це можливо,
якщо душа і радіє, і болить тобою? Навіть коли ти далеко,
за океаном. Просто про це
ніхто не знає. Хіба конвалії, які знову розквітають
у травні...
Інна В.

Сімейне

гніздечко
Хай у небо
голубка злітає,
Голубінь хай
травнево дзвенить,
В Лановецькому
рідному краї
Зупинили прекрасну
цю мить...
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:
КОЛОМІЙЧУКА
Ольга Черній, завідуюча клубом с. Нападівка
Лановецького району, та Руслана Басій,
учениця 8-го класу місцевої школи.

Зневісточка
олота
Сокровенне

“

їздить багато. До весілля залишалося майже два тижні…
Степана ховали у весільному костюмі. Поклали обручку.
А ту, яку він мав би одягнути на
палець нареченій, Ярина віддала Ганні. На пам’ять про сина.
Виплакавшись на похороні,
вдома Ганна ридала над білою
сукнею і вельоном. А в пуделку сиротиною лежала її весільна обручка…
Порятунком було навчання. Університет Ганна закінчила з відзнакою. Отримала скерування на гарну роботу. Лише
кохання не могло достукатися
до дівочого серця. Втрата довго млоїла…
Коли приїжджала додому,
не оминала Ярининого з Василем обійстя. Привозила гостинці, вітала зі святами, разом
з Яриною провідували Степанову могилу. Ярина й далі
називала Ганну «золотою
невісточкою». Дехто вважав жінку дивною. А загалом в селі до цього звикли.
Щоразу Ярина рихтувала Ганні торбинку з домашніми смаколиками. Клала
слоїчок меду, «щоб застуда
не причепилася». І, мов рідну дитину, благословляла в дорогу.
Ганна вийшла заміж майже
у тридцять. Народила хлопчика. Назвала Степанком. Тодорко з Катериною були не проти,
щоб донька водила маленького до Ярини й часом залишала
на годинку-другу. Як Ярина тішилася Ганниним сином! І як
страшно ридала ночами!
Коли хлопчик підріс, кликав бабусями Катерину і Ярину.
Сільське жіноцтво скрушно хитало головами:

“

- Чули, Ганна Тодоркова професоркою стала, - перемовлялися жінки біля сільської крамниці.
- Чи й далі буде Ярині допомагати? А, мо’ загордиться.
- Та наші деякі місцеві вчительки несуть себе так високо,
що Ганні й не снилось. Ех, був
би живий Степан…
…Ганнина і Степанова родини - сусіди. Через кілька хат
живуть. Хлопець був старший
за Ганну на три роки. Здавалося, він закохався в дівчину з пелюшок. Тодорко, батько, влітку виносив колиску в садок,
коли дорослі працювали на городі, щоб було чути, як донька
прокинеться. Степан часто прибігав до сусідів. Спершу з цікавості. Потім несміливо погойдував колиску, коли маленька починала пхинькати. А коли Ганнуся навчилася ходити, водив її
за руку на подвір’ї, аби не впала.
Ярина, Степанова матір,
жартувала:
- Вибавить Степанко мені з
Василем золоту невісточку.
…Тодорко з Катериною натішитися не могли: розумницядонька стала гордістю школи.
У старших класах на вродливу дівчину задивлялися хлопці. Але Ганна була в науці. А Степан… Однокласниці сперечалися, мовляв, Ганна зі Степаном
просто дружать по-сусідськи.
Інші переконували: вони закохані. Не даремно Ярина називає
дівчину «золотою невісткою».
Степан до науки так, як Ганна, не надавався. Зате був тямущим у господарських справах.
Разом з батьком доглядав за
вуликами, щось лагодив, майстрував.
Після школи вивчився на

С

импатична
темноволоса жінка
стояла на зупинці
в очікуванні когось, час
від часу схвильовано
поглядала на годинник,
зітхала й перекладала
сумочку з руки в руку. На
вигляд важко визначити її
вік. Сіра легка трикотажна
сукня облягала стрункий
стан, м’ятні туфлики
на шпильці елегантно
перегукувалися з
шифоновим шарфиком,
який прикрашав шию.
Витончені риси обличчя
випромінювали якусь аж
дитячу ніжність. Жінка
відчула на собі погляд водія
«Лексуса» й знітилася.

а тішилася

водія, «щоб легше в ар- ...Як Ярин
мії було». Навіть встиг Ганниним сином! І як
трошки в колгоспі на
но ридала ночами!
ш
ра
ст
старому «газику» попраКоли хлопчик підріс,
цювати.
Коли хлопця забракликав бабусями
ли до армії, Ганна засуКатерину і Ярину...
мувала. Степан був для
неї, мов старший брат. А,
може, це кохання?
сточка в місті бачить справжнє
…Школу Ганна закінчи- молоко? Воно там синє.
ла з медаллю. Вступила в уніСтепан червонів, коли чув
верситет на фізмат. Степан піс- про «золоту невісточку». І шпеля армії вчився у райцентрі на тив себе за те, що й досі не зітехніка-механіка.
знався дівчині в коханні. От
Він чекав вихідних, щоб по- нині…
бачитись з Ганною. Потай рев- Ганнусю, я кохаю тебе…
нував її до вигаданих залицяль- давно…
ників.
- І я тебе, - відповіла дівчина.
- Степане, - гукнула сина
Вони заручилися восени. ЗаЯрина, - казав тато, що Ганна баву ж відклали на весну.
приїхала додому вечірнім авто…Пізно увечері Степан їхав
бусом. Віднеси сусідам слоїчок на велосипеді додому. Ніхто
меду і молоко. В них корова за- не бачив, що за машина збила
пустилася. Де моя золота неві- хлопця. Село - при трасі. Машин

- Ти ба, чужа дитина Ярину
шанобливо бабусею називає, а
тут свій лобуряка тільки й знає:
«Бабо, купіть. Бабо, дайте грошей». А як треба корову пасти чи щось допомогти, то його
нема…
…Відійшов у засвіти Василь.
Постаріла Ярина. Тодорко з Катериною також восьмий десяток розміняли. Степан став студентом. А Ганна - науковцем.
Ганнині батьки пишалися
донькою і зятем. Обоє кар’єру
зробили. Поважані на роботі. На
конференції за кордон їздять. І
внукові наука дається легко. А
який Степанко слічний парубок!..
…- Дай, Боже, здоров’я! привіталася Ярина до жінок
біля крамниці, які щойно пліткували про неї.
- Дай, Боже, і вам! Чули новину? Ганна професоркою стала.
Очі старенької засвітилися
радістю:
- Знаю, знаю. Степанко телефонував. І сказав, що всі на вихідні приїдуть. А в мене мука закінчилася. Вареників хочу зварити. Внучок любить.
- Бабо Ярино, може вам розсади треба? Он з машини продають.
- Золота моя невісточка обіцяла привезти. Вона щороку
привозить…
Спираючись на палицю,
Ярина долала три сходи до
крамниці.
У старших жінок зблиснули сльози. А Любка, яку свекруха роками терпіти не може, спередсердя кинула:
- А моя гримза і при своїх, і
при чужих мене «тево-во» називає…
Ольга ЧОРНА.

«Побачимо. Побачимо, кого
чекає на побачення... – Вілен присвиснув і посміхнувся, – так недовго і в поети записатися».
Чоловік потягнувся і солодко позіхнув. Він уже третю годину нудьгував в очікуванні свого шефа. Японські кросворди лежали на сидінні поруч із порожнім термосом від кави. Вілену подобалося те, чим він займається.
Його шеф, людина щедра і справедлива, гідно оцінював працю
свого водія. «За такі гроші можна вічно чекати, – чоловік шукав
собі забавку і продовжував слідкувати за незнайомкою. – Щось
не схоже, що той, кого вона так
виглядає, поспішає…».
Така ж думка промайнула і в
голові Інеси. Власне, затримуватися на півгодини на зустріч із
жінкою, це занадто. Навіть, якщо
він твій чоловік. Колишній, правда. Інеса дійсно чекала свого колишнього. Комусь розкажи – не
повірить. Зі своїм благовірним
жінка прожила у шлюбі десять
років. Сказати, що гарно жили –
себе обманювати. Борис - типовий представник поширеного
виду домашніх тварин – гульвіси звичайного. Але, що поробиш?
Закохалася так, що світа білого
за ним не бачила, нікого й чути
не хотіла, нічого й знати. Чоловік
зраджував їй від самого початку.
Плакала і терпіла. Заспокоювала себе лише тим, що то все несерйозно, придумала виправдання, що фізична зрада – то банальна потреба реалізувати чоловікові свою полігамність. А коли зрозуміла, що нічим ту його полігамність не вгамувати, то на руках
мала вже троє діток.
Десь зникло безмежне кохання, натомість у серці поселилося
розчарування і тиха печаль. В той
час піти від Бориса не наважилася. Та й піти не було куди.
Усю себе Інеса присвятила дому та дітям. Різниця між
першим-другим і другим-третім
- у рік. Тож якось виросли відразу
всі, а коли пішли до школи, зрозуміла, що хоче у світ – працювати, реалізувати себе. Але як? Тут
було багато запитань.
Для початку вирішила здобути вищу освіту. О, скільки крику було й нерозуміння в Бориса!
Ніби вона вирішила не професію отримати, а увесь світ підкорити. На той час їх сімейне життя зайшло у найтемніший і найглухіший кут. До чоловікових по-
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Хай колишнє
за вітром
стійних походеньок, додалося
ще й рукоприкладство, постійні
скандали. Невпевненість у власних силах, занижена самооцінка перетворили Інесу в служницю. Її життя ніколи не виходило
за межі чотирьох стін, сліз, криків, образ, лайок і штурханів Бориса. Відчувала себе залежною
настільки від цієї ситуації, що самотужки вибратися і звільнитися від ненависного шлюбу не бачила жодної можливості.
Навчання і спілкування з однокурсниками, новими друзями,
колегами додало трохи оптимізму. Якось викладач з психології
Віра Пилипівна побачила на руках жінки багрові синці й викликала її на відверту розмову. Напевно, вперше в житті Інеса відкрила душу й взагалі вголос проговорила свої проблеми. Згодом
жінки подружилися і саме Віра
відкрила Інесі новий бік життя
– справжнього, щасливого, сповненого радості й оптимізму.
Борис не міг повірити у зміни, які відбувалися з його «затюканою куркою», як він називав дружину. А коли отримав документи на розлучення, взагалі не міг оговтатися. Розлучитися то вони розлучилися, але поділити нажиті статки мирним шляхом не вдавалося ніяк. Так і жили
після розлучення в одному домі.
Цього дня Інеса святкувала
своє сорокаріччя. Жодних планів
не було. Хотілося келих смачного вина і хороший добрий старий
фільм з хепіендом. Але саме сьогодні Борису приспічило подивитися житло на обмін. Він уже пару
тижнів не з’являвся у їхньому
домі. А тут зателефонував. Інеса
навіть здивувалася, подумала, невже згадав про її день народження? Але ні. Хоча уже те, що згадав
про обмін, було майже святом.
«Такий день мені зіпсувати!»
– Інеса ще раз глянула на годинник, і коли уже зібралася було
сісти в автобус, побачила Бориса. Чоловік ішов під руку зі своєю новою пасією на вигляд років
вісімнадцяти. Вони голосно сміялися і привертали увагу перехожих. Жінку аж пересмикнуло. «От
нахаба, а цю кралю навіщо сюди
волокти?». Вона пересилила бажання піти геть. Так вона б зробила багато років тому. Зараз це
вже не та Інеса, яку можна принизити таким чином.
- Ти запізнився на півгодини,
– навіть бровою не повела у бік
дівчиська, яке повисло на руці
колишнього. – Я чекала так довго
лише тому, що хочу якнайшвидше здихатися твоєї присутності
під одним дахом.
- Ну, ми затрималися, вибач.
Мася, вибирала собі нову сумочку. Так, Мася?
Мася склала свої силіконові губи в трубочку і з противним
звуком «мі-мі-мі» чмокнула Бориса губи. – То що, ідемо дивити-

ся квартири, які я підібрав?
- Наступного разу, я й так згаяла багато часу. Та і мій коханий
більше чекати не може...
Інеса несподівано для самої
себе підійшла до «Лексуса», відчинила двері, легко сіла поруч з
водієм, ніби все життя лише в таких авто їздила, і грайливо усміхаючись, видихнула:\
– Поїхали, любий!
Вілен, мов під гіпнозом, повільно рушив з місця, залишивши з відкритими ротами Бориса
зі своєю супутницею.
- Гадаю, ваші знайомі уже
щелепи з асфальту підібрали, –
озвався, заїжджаючи у найближчий двір. Зупинив авто і усім корпусом розвернувся до жінки, яка
ледве стримувала сміх. – Я б і далі
з вами поїхав, з такою красунею,
хоч на край світу. Але змушений
вас розчарувати – я не власник
цього розкішного коня, я лише
бублик кручу.
Інеса нарешті видихнула і
усміхнулася.
- Це не має значення, дякую,
що підіграли. Я не затримаю вас,
бо ще дійсно отримаєте від господаря через мене.
- Зачекайте, – не хотілося відпускати цікаву незнайомку так
просто. – Хоч познайомимося.
Мене Вілен звати.
- Вілен? Це Володимир Ленін?
Оце так маю!
- Та таке ж, батьки вчудили, а
дитині з цим жити усе життя.
- А я - Інеса, – поклала в його
долоню свою і, не знати чого, випалила. – І у мене сьогодні день
народження!
- О! Це - прекрасно! – Вілен поцілував їй руку. – Не повірите, але
я, спостерігаючи за вами, намагався вгадати ваш вік. Ні, ні! Не
кажіть! Давайте домовимося так,
тільки не кажіть «ні», будь ласка! Зустріньмося сьогодні, скажімо, о двадцятій в одній чудовій
кав’ярні і відсвяткуймо ваших
шістнадцять?
- Навіть не знаю, чи це зручно…
- Ну, ж бо, Інесо, у ваших очах
я читаю «так», киньте ви з цим
зручно- незручно. Зробіть хоч раз
у житті, як хочеться! Ну?
Якусь мить ще повагалася,
але Вілен так кумедно в благанні
склав руки на грудях, що здалася.
- То я заїду за вами? – галантно ще раз поцілував їй руку.
Інеса кивнула і, помахавши
на прощання рукою, сховалася за
рогом будинку.
За п'ятнадцять хвилин до
призначеної зустрічі Вілен був
на місці. Багаторічний вишкіл і
чітке дотримання правил. Рівно о
двадцятій з будинку вийшла Інеса. Вперше за багато-багато років
вона ішла на побачення! Хвилювалася так, ніби це взагалі вперше в житті! Тішилася і збиралася з усією серйозністю. Ні, звісно
вона дівчина строгих правил, але

Струни серця

цей Вілен… сподобався їй. Дуже
сподобався.
Чоловік вийшов їй назустріч
із букетом орхідей й допоміг сісти в авто.
- Приємно, такий розкішний
подарунок! – не стримувала емоцій Інеса, чомусь із цим чоловіком їй хотілося бути щирою. –
Дуже давно я не отримувала квітів від чоловіків…
- Це - ще не все, – усміхнувся її
новий знайомий. – Візьміть на задньому сидінні пакуночок, то також вам.
- «Айсберг»? – здивувалася,
відкривши пакуночок, – Але, як
ви дізналися, що це - мої улюблені парфуми?
- Відчув ваш аромат, коли цілував руку… Це - дрібниці, а у вас
сльози…
- Дякую, Вілене, ви за кілька
годин нашого знайомства зробили для мене більше, ніж мій чоловік за усе наше спільне життя.
- Розумію вас. Сам мав гіркий
досвід… – на якусь секунду погляд його затуманили спогади. –
Інесо, а давайте відпустимо наше
минуле назавжди? Бо ж недаремно кажуть, що нове може вирости
лише на порожньому місці.
- Відпустимо минуле? В якому
розумінні?
- Зараз побачите!
Вілен зупинив автівку біля
набережної, вистрибнув з-за керма і за кілька хвилин повернувся з цілим оберемком повітряних
різнокольорових кульок.
- Ходімо! Готова?
Жінка розсміялася. По правді, давно не відчувала себе такою
по-дитячому радісною і щасливою.
Кулька за кулькою летіли у
небо гіркі образи, неприємні спогади і завданий біль, натомість
душу огорнула неймовірна легкість.
- А казав – звичайний водій!
Ти ж справжній чарівник, Вілене…
- Так, кожен з нас чекає якоїсь
особливої людини, особливої нагоди, доленосного знаку від життя. А насправді наше завжди десь
поруч, правда ж? – чоловік узяв її
за руку.
- Ти нічого не знаєш про моє
життя… – почала було Інеса.
- Мені досить того, що відчуваю. Не поспішай! І не кажи нічого! І взагалі – поїхали торт їсти,
імениннице моя!
На якусь мить обоє замилувалися, як сонце розливається на
заході червоними і помаранчевими яскравими переходами й ховає своє гаряче тіло углиб прохолодної ріки. Вечір остаточно змінив натомлений день, поволі занурюючи місто у золото вогнів і
пахощі сутінків. І випадкова зустріч повела ще донедавна чужих
людей незвіданими стежинками
назустріч один одному.
Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Змиває дощ сліди розлуки,
І витирає сонце очі…
Ти простягни холодні руки –
Їх рідний сміх зігріти хоче.
Ти бережи свою надію,
Ти бережи любов осінню.
І не тривож вчорашню мрію,
І не ходи в розлуці тінню.
Приспів:
Не спіши, бережи
Все, що раз дається Богом.
Попроси свою любов,
Щоб з тобою йшла в дорогу.
Хай зорі світять на світанні,
Хай щастям повняться
хвилини.
Ступай по вранішніх
стежинах
Назустріч вірності
й бажанню.
Не розпорошуй почуттями
І зупинись на півдорозі.
Зустріну я тебе словами
На доленосному порозі.
Приспів.
* * *
Чекаю весну, як долю свою,
тепла чекаю.
Чекаю весну, чеканням живу
і знов зітхаю.
Вже промінь ясний
торкнувся лиця –
Яка це ласка!
Весняна пора без краю-кінця.
Весна, мов казка!
Приспів:
Теплінь, теплінь…
Яка принада!
Весна красна –
Моя розрада.
Букет фіалочок – для серця.
А в них не очі – два озерця.
Чекаю тепла,
щоб квітка зійшла,
трава-травиця.
Чекаю тепла,
весна вже прийшла,
стоїть й сміється.
Бузкові бруньки,
як подих ріки,
тепла чекають.
Пташки весняні
в’ють гнізда свої
й пісні співають.
Приспів.
* * *
Там, де промінь ліг
і розтанув сніг,
Там розсіяв хтось фіалок цвіт.
Це весна прийшла,
ставши на поріг,
Щоб в красу свою
вдягнути світ.
Приспів:
Фіалок сині кольори
Цвітуть весняної пори.
Цвітуть, як зорі в небесах,
Немов любов в твоїх очах.
Фіалок сині кольори
Цвітуть весняної пори.
Це диво справжньої краси
На пелюстках – струмки роси.
Там, де сон-трава радістю
зійшла,
Там фіалок море розлилось.
Це – весна нам дар Божий
принесла,
Щоб прекрасне все в мріях
збулось.
Приспів.
Оксана КИШКАНЮК.
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«ØÀÕÒÀÐ» УÄÅÑßÒÅ
ñòав чемïіоном України

У 28 турі Чемпіонату "Шахтар" обіграв луганську "Зорю" з рахунком
3:2 і став недосяжним для найближчих переслідувачів. Це – вже десята
підкорена золота вершина донецького клубу в першостях України. Більше чемпіонських медалей - 15 - завойовувало лише столичне «Динамо».
Результати інших матчів туру:
Волинь – Ворскла – 0:1;
Олімпік – Чорноморець – 1:0;
Сталь – Карпати – 2:1;
Зірка – Дніпро – 1:1;
Динамо – Олександрія – 6:0.
Шахтар Донецьк
Динамо Київ
Зоря Луганськ
Олімпік Донецьк
Олександрія
Чорноморець Одеса
Ворскла Полтава
Сталь Кам'янське
Зірка Кропивни́цький
Карпати Львів
Дніпро Дніпро
Волинь Луцьк

І
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

В
24
19
12
10
10
10
9
9
8
6
7
3

Н
3
4
6
9
7
7
7
7
6
9
13
4

П
1
5
10
9
11
11
12
12
14
13
8
21

Р/М
59-19
62-26
39-30
30-40
39-40
23-30
29-31
25-30
25-39
29-37
28-33
14-47

О
75
61
42
39
37
37
34
34
30
21
19
13

Збірна України з футболу
випереджає команду Росії

У

новому рейтингу наша
національна команда,
як і у квітні, займає 37-у
позицію, а команда Росії йде
61-ю. Лідерство у рейтингу
утримує Бразилія, другий
рядок посідає Аргентина,
третій - Німеччина.
З суперників збірної України по
відбору ЧС-2018 найвище розташувалася Хорватія, яка займає 18 місце, Ісландія – 21, Туреччина – 22,
Фінляндія – 97, а Косово – 172.

АРЕНА

Рейтинг ФІФА за травень
1 (1). Бразилія – 1672.
2 (2). Аргентина – 1603.
3 (3). Німеччина – 1464.
4 (4). Чилі – 1411.
5 (5). Колумбія – 1348.
… 18 (18). Хорватія – 1016.
… 21 (21). Ісландія – 872.
22 (22). Туреччина – 863.
… 37 (37). Україна – 761.
… 61 (61). Росія – 561.
… 97 (97). Фінляндія – 335.
…172 (172). Косово – 112.

редодні виграли срібло в багатоборстві, блискуче виступили у фіналах з
5 обручами, 3 м'ячами та 2 скакалками, завоювавши в цих видах дві золоті медалі.
Український боксер Олександр
Усик вийшов на перше місце серед важковаговиків у новому рейтингу The Ring. У першій важкій вазі
він випередив чемпіона світу за версією IBF росіянина Мурата Гассієва
та британця Тоні Беллью, який є почесним володарем титулу WBC. Четверту позицію займає новий чемпіон
WBC Майріс Брієдіс із Латвії, п'яту –
росіянин Денис Лебедєв, який володіє поясом WBA.
Павло Тимощенко, срібний
призер Олімпійських Ігор у Ріо,
став бронзовим призером третього етапу Кубка світу із сучасного
п'ятиборства, що пройшов в угорському Кечкеметі. Українець до
останніх метрів претендував на перемогу, але все ж поступився Валентену Праду з Франції та Бенедеку Деметеру з Угорщини.
У болгарській Софії завершилися фінали в окремих видах на четвертому етапі Кубка світу цього сезону. Українські гімнастки, які напе-

Збірна України завершила етап
Світової серії з синхронного плавання, який з 5 по 7 травня проходив в Торонто (Канада). Наші співвітчизниці виграли шість золотих
медалей у всіх шести видах змагань.

Національний олімпійський
комітет України вдев’яте визнав
Олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва найкращим спортсменом місяця.
Звання найкращого тренера квітня
отримав його особистий наставник
Геннадій Сардинський. На європейській першості в румунському місті
Клуж-Напока Олег здобув три нагороди, дві з яких – найвищого ґатунку.
Українець також виборов "золото" у
багатоборстві на етапі Кубка світу в
Лондоні й став переможцем у загальному заліку.

Найвідоміші
футбольні
династії України
Шахови

феїв – три чемпіонські титули і два національні Кубки. Після закінчення кар’єри залишився в Угорщині і зайнявся бізнесом.
Тим часом його син – Сергій Кузнєцовмолодший освоївся в амплуа форварда і
забивав у чемпіонатах Фінляндії, Угорщини, Білорусі, Молдови, Литви, Росії та України. Пік кар’єри припав на львівські “Карпати", у складі яких Кузнєцов виступав у
єврокубках і запам’ятався голом у ворота
“Галатасарая".

Ковальці

Євген Шахов-старший і Євген Шаховмолодший. Обоє – півзахисники. Обидва
провели по кілька незабутніх сезонів у
"Дніпрі". Євген Сергійович після дніпровського клубу вдосталь пограв за кордоном – за "Кайзерслаутерн" і три ізраїльські клуби. Євген Євгенович зараз непогано освоївся у грецькому ПАОКу. Клуб бореться за нагороди чемпіонату і вийшов
у фінал Кубка Греції. Український хавбек
Вихованець хмельницького футболу,
регулярно забиває і має постійне місце в півзахисник Сергій Ковалець застав епоосновному складі.
ху кінця радянського футболу і ще встиг
завоювати з київським "Динамо" чемпіЯковенки
онські медалі-1990, а також здобути Кубок СРСР. У 1995-у пішов у "Дніпро", грав
за "Чорноморець", "Карпати" та інші українські команди. Провів 10 матчів за збірну
України. Понад 10 років успішно працює
на посаді тренера.
Справу батька продовжив Кирило Ковалець, також півзахисник. Трохи погравши за "Оболонь" і "Шахтар-3", нарешті
знайшов свою команду. У "Чорноморці" – з
2015-го. Футболісту – 23 роки, тож цілком
ймовірно, що його кар’єра ще не досягнула свого піку.
Павло Яковенко – ціла епоха в історії Вернидуби
київського "Динамо". Зіркові часи хавбека
припали на золотий період 80-х, коли команда Лобановського неодноразово ставала чемпіоном та володарем Кубка СРСР, а
ще здолала "Атлетіко" у фіналі Кубка кубків-1986. На початку 90-х Яковенко перекваліфікувався у тренера і підготував для
українського футболу двох своїх синів –
Олександра та Юрія.
Більшого успіху досягнув старший Сашко пограв у бельгійських клубах, серед
яких – "Андерлехт". А от у "Фіорентині",
Все розпочиналося з розчарування.
"Малазі" та київському "Динамо" справи у Молодого Юрія Вернидуба взяли в "Дніхавбека йшли не так добре. Наймолодший про", але за команду кінця 80-х він не зіЯковенко – форвард. Юрій спробував щас- грав жодного матчу. Універсальний солдат
тя в "Оболоні", "Дніпрі", а потім у "Аяччо" (оборонець і хавбек) відновив віру у власта "Анортосісі".
ні сили, потрапивши в івано-франківське
"Прикарпаття". А виступи за запорізький
Кузнєцови
"Металург" посприяли переходу Вернидуба у німецький "Кемніцер". Головною командою у кар’єрі цього футболіста став пітерський “Зеніт". Наприкінці 90-х Юрій
Вернидуб здобув із російським клубом національний Кубок, а також виходив із капітанською пов’язкою. Зараз він – один із
найперспективніших молодих тренерів
України.
Віталій Вернидуб – вихованець запорізького "Металурга", за який виступав із
2007 по 2012 роки. Згодом батько взяв сина
Сергій Кузнєцов-старший був захис- до себе у "Зорю". Тут захисник провів ще
ником "Металіста" у 80-х. Потім виступав три роки. Зараз виступає за кордоном – у
за одеський "Чорноморець" і запорізький "Габалі", під керівництвом ще одного нашо"Металург", звідки перейшов у "Ференцва- го топового тренера Романа Григорчука..
Закінчення буде...
рош". Там здобув левову частину своїх тро-

Подорожуємо Україною
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Відомий мандрівник відкриває
туристичні родзинки Тернопільщини
У травні Микола Іващенко організовує фотопригоду
просторами Дністровського каньйону

З

наменитий український
фотограф, журналіст
і мандрівник Микола
Іващенко не уявляє свого
життя без подорожей. Його
світлини прикрашають
сторінки відомих глянцевих
журналів, численні
фотоальбоми, путівники і
календарі. він переможець
і учасник багатьох
престижних конкурсів.

Микола перебуває постійно в русі. Подорожі - зміст його
життя. Він мандрує різними
країнами. Фотокамера у його
руках так майстерно зупиняє
миті, що, здається, герой у кадрі
ось-ось вийде за рамки світлини, а природа настільки жива і
справжня, що, мимоволі, думками потрапляєш у місце, зображене на знімку.
Однак мандрівник не тільки
фотографує, а ще і започаткував
такий цікавий напрям співт-

ворчості, як фототур. Під час
спільного виїзду у цікаві місцини люди знайомляться, товаришують, переживають неймовірні пригоди рідними українськими просторами і вчаться ловити свої миті. Кожен повертається додому з цілим багажем фотошедеврів.
Микола неодноразово побував на Тернопільщині. Наші терени для фототуристів виявились надзвичайно привабливими. Під приціл камер вже потра-

пили Бучач, Скоморохи, Чортків, Дністровські кручі, Джурин,
замки та замкові руїни нашої
області.
Цієї зими знаменитий мандрівник потоваришував з маламутом Джамбо, якого знали і любили багато тернопільських туристів. Його фото назавжди залишать цього красеня, таким,
яким він був - товариським, теплим, витривалим та неймовірно симпатичним собакою. Що б
не знимкував Микола, вражен-

Мільярд на "Євробачення"
У скільки обійшовся
українцям пісенний
конкурс?

к

ошторис "Євробачення", що
цими днями відбувається в
києві, склав в україні майже
мільярд гривень, або понад 30
мільйонів євро. для порівняння,
минулорічний конкурс у Швеції
коштував на 10 мільйонів менше.

Оренда міжнародного виставкового центру у Києві строком на 2 місяці обійшлась у 35 мільйонів гривень. 24 мільйони коштувала візитівка Євробачення – сцена, на яку 9 травня вийшли перші
півфіналісти. Спочатку за неї хотіли більше 30 мільйонів гривень. Однак, вдалося
сторгуватися, пише "24 канал".
Щоб увесь цей крам не розікрали, на
послуги безпеки витратили майже 15
мільйонів гривень, 1,5 мільйона з яких заплатили фірмі, яка забезпечила металодетекторами усі майданчики конкурсу.
Креатив на Євробаченні також коштував чимало. За постановку конкурсу ре-

жисер Сергій Проскурня заробить більше
370 тисяч гривень. Та це копійки порівняно з гонорарами зірок. Найскромнішою зі
всіх виявилася "ONUKA", яка попросила
всього 45 тисяч.
Проте найбільше зароблять ведучі Євробачення. Лише шоумен Андрій Джеджула, згідно з даними сайту "ProZorro", покладе у кишеню 2,5 мільйони гривень.
При цьому, одягнуть ведучих майже на
мільйон. Костюми Володимира Остапчука, Олександра Скічка та Тімура Мірошниченка обійшлися у 900 тисяч гривень.
Під час відкриття конкурсу гості дефілювали на червоній доріжці. Цей елемент
декору площею 2 тисячі квадратів витянув з бюджету ще півмільйона гривень.
Пройшовшись доріжкою, конкурсанти,
запустили у небо гелеві кульки, які коштували близько 80 тисяч гривень.
Це далеко не всі видатки, бо канцелярія, меблі, реклама чи проморолики теж
склались в кругленькі суми.

ня, ніби він каже кожному - не
марнуйте часу, живіть та насолоджуйтесь красою нашого світу.
У травні команда фотографів і фотоаматорів знову приїде
на Тернопілля. Цього разу вони
штурмуватимуть простір у пошуку справжніх скарбів в рамках фототуру "Фотопригода. Таємниця Дністровського каньйону". Це чудова пора для такої
поїздки, адже саме в кінці травня над Дністром пливуть загадкові ранішні тумани. А ще ман-

дрівників потішить своїми несподіванками багатий рослинний і тваринний світ Дністровського каньйону – одного з
семи природних чудес України.
А ви побували у цьому мальовничому місці? Якщо ні, подивіться якою побачив нашу землю фотомайстер у квітні і можливо вітер казкових мандрів
увірветься у ваше життя і змінить його назавжди.
Олена Мудра.
Фото Миколи Іващенка.

10 цікавих фактів про "Євробачення"

1. Раніше правил щодо віку не існувало. Це дало можливість юній тринадцятирічній бельгійці Сандрі Кім здобути перемогу у 1986 році із піснею «J’aime
la vie»! Наразі брати участь у конкурсі
можна лише з 16 років.
2. Азербайджан, який нещодавно приєднався до країн-учасниць «Євробачення»,
так старанно намагався справити враження у 2012 році, що передав куті меду:
лише побудова кількох сцен обійшлося країні у 48 мільйонів євро, а загалом шоу коштувало більше 640 мільйонів євро!
3. Справжнім рекордсменом з перемог є Ірландія — за весь час почесне перше місце учасники з цієї країни посіли аж
7 разів! Швеція теж не відстає — на рахунку шведських виконавців 6 перемог.
4. До речі, завдяки «Євробаченню»
безліч музикантів, слава яких лише зароджувалася під час участі у конкурсі, згодом стали справжніми зірками.
Серед них Селін Діон, гурти ABBA та
Brainstorm, дует Secret Garden, Лара Фабіан та інші.
5. У 1973 році життя ізраїльської
учасниці Іланіт було під загрозою: невідомі ісламські радикали погрожували
напасти на неї під час виступу. Дівчині
довелося вийти на сцену у бронежилеті, проте, на щастя, кривдники обмеж-

ились лише погрозами.
6. Всі пам’ятають славетну перемогу Кончіти Вурст у 2014 році. Автором
цього образу є Томас Нойвірт, який прагне показати людству, що у кожному є
часточка жіночого і чоловічого, і цього
не варто соромитися.
7. Надзвичайно часто австралійці були представниками інших країн
на цьому пісенному шоу, але вперше Австралія взяла участь у «Євробаченні»
лише у 2015 році і зайняла 5-те місце.
8. Україна вигравала конкурс двічі, це були гучні й беззаперечні перемоги. Пісні Руслани займали топові місця
у хіт-парадах Європи, а своєрідний реквієм "1944" Джамали підкорив увесь
світ.
9. Найбільш популярною мовою пісень є англійська – 26 разів перемагали
пісні, які звучали саме цією мовою. Французька є другою за популярністю – всього 14 перших місць. Ще по три перемоги здобули пісні, які звучали івритом та
голландською.
10. У 2001 році у конкурсу була найбільша аудиторія: близько 38 000 шанувальників відвідали стадіон Паркен, що у
Копенгагені, аби спостерігати за безліччю учасників і на власні очі побачити переможця з Естонії.
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Гречка з квасолею

Потрібно: гречка - 1 склянка, червона квасоля (варена або консервована) -1
склянка, морква - 1 шт., цибуля - 1 шт., томатна паста - 1 ст. ложка, олія для смаження, зелень для подачі, сіль і чорний мелений перець за смаком.
Приготування: гречку відварити у
підсоленій воді до готовності. На олії обсмажити порізану цибулю і терту моркву.
До овочів додати квасолю і томатну пасту. Тушкувати, помішуючи, кілька хвилин.
Всипати гречку, посолити і поперчити. Готувати 1-2 хвилини, помішуючи. При подачі посипати подрібненою зеленню.

Гречані оладки
з печерицями

Потрібно: гречка (варена) - 400 г, печериці - 200 г, цибуля - 1 шт., яйце - 1 шт., олія
для смаження, сіль і чорний мелений перець за смаком.
Приготування: цибулю дрібно порізати й обсмажити на олії до золотистого кольору. До цибулі додати порізані печериці
і смажити до випаровування всієї рідини.
Печериці змішати з гречкою і яйцем. Посолити і поперчити за смаком. Гречану масу
викласти столовою ложкою на сковороду
з розігрітою олією і обсмажити оладки з
двох сторін до хрусткої скоринки.

Гречаний салат з тунцем

Потрібно: гречка - 170 г, помідори чері
- 250 г, консервований тунець - 180 г, фета 100-200 г, яйця (варені) - 3 шт., зелень кропу - для прикраси, сіль - за смаком. Для заправки: сметана - 150 г, майонез - 80 г, хрін
(соус) - 1 ст. ложка, лимонний перець - 1 ч.
ложка.
Приготування: гречку перебрати і
промити. Потім відварити в злегка підсоленій воді до готовності. Промити її холодною водою і дати стекти воді. Помідори чері помити, витерти насухо і розрізати
навпіл. Сир фета нарізати невеликими кубиками. Тунець розім’яти виделкою. Яйця
порізати кубиками. Для заправки змішати всі потрібні інгредієнти, за необхідності
додати сіль. Викласти всі складові салату
у велику миску і перемішати з заправкою.
Подавати, прикрасивши зеленню кропу.

Гречаники
з домашнім сиром

Потрібно: гречана крупа - 2 склянки,
окріп - 2 склянки, домашній сир - 0,5 кг,
яйця - 2 шт., вершкове масло - 3 ст. ложки,

цукор, ванільний цукор і сіль - за смаком,
панірувальні сухарі - для посипання форми.
Приготування: гречку добре промити, висипати в каструлю, залити окропом і
закрити кришкою. Залишити на 2 години.
Відкинути гречку на сито, щоб стекла зайва вода. Гарячу кашу пересипати назад в
каструлю, додати вершкове масло. Накрити кришкою і залишити на 10 хвилин. Додати 1 яйце. Сир збити з цукром, ванільним цукром і одним яйцем до пишної однорідної маси. З’єднати гречку і сирну масу,
ретельно перемішати. Викласти гречаносирну масу у форму, змащену вершковим
маслом і посипану панірувальними сухарями. Запікати при температурі 180 °C 30
хвилин.

плею та гречкою. Посолити і поперчити
начинку за смаком. Розкласти фарш на капустяне листя і загорнути голубці. Скласти
їх у вогнетривку посудину, покласти лавровий листок, залити грибним бульйоном
або водою і ще трохи підсолити. Поставити
в духовку на годину-півтори. Подавати голубці гарячими, поливши олією.
Під час приготування цього рецепту,
щоб голубці не підгоріли, дно посуду можна викласти капустяним листям і зверху
теж накрити голубці капустяним листям.

Гречаний салат
з грецькими горіхами

Гречаний салат
з перепелиними яйцями

Потрібно: гречка - 170 г, помідори чері
- 200 г, перепелині яйця - 8 шт., моцарела 250 г, листя салату (будь-яке) - за смаком.
Для соусу: домашній майонез - 80 г, сметана (або натуральний йогурт) - 100 г, гірчиця (негостра) - 1,5 ст. ложки, сіль - 0,5 ч.
ложки.
Приготування: гречку відварити до
м’якості і остудити. Відваривши перепелині яйця, остудити їх і очистити. На дно тарілки для салату викласти подрібнене салатне листя. Перемішати гречку, розрізані
навпіл помідори чері і половинки кульок
моцарели. Зверху викласти ще один шар
салатного листя. Приготувати соус, змішавши всі інгредієнти, полити ним салат.
Прикрасити страву розрізаними навпіл перепелиними яйцями.

Голубці з картоплею
і гречкою

Потрібно: капуста - 1 шт., картопля - 2
кг, гречка - 250 г, цибуля - 3-4 шт., часник
- 3-4 зубці, олія - 3-4 ст. ложки, лавровий
лист - 1-2 шт., грибний бульйон або вода 1,5-2 ст.л., чорний мелений перець та сіль
- за смаком.
Приготування: листочки капусти відділити від качана й зварити у підсоленій
воді. Потовщені місця зрізати. Сиру картоплю помити і почистити. Натерти на тертці (або прокрутити на м’ясорубці), і добре
відтиснути, щоб зайва рідина вийшла. Помиту гречку залити окропом і зварити до
готовності. Цибулю та часник почистити, дрібно нарізати, підсмажити на олії до
золотистого кольору й вимішати з карто-

Гречка – це не просто смачна каша, яка допомагає
схуднути й насичує організм залізом. Гречка очищує печінку від токсинів,
допомагає при негараздах з кишківником, знижує рівень холестерину,
підтримує роботу ендокринної, видільної і нервової систем нашого організму. І якщо ви й досі не любите гречку, то, мабуть, просто не вмієте її готувати. А
приготувати з гречки можна безліч найрізноманітніших смаколиків
рошком – 3-4 горошини, лавровий лист –
1шт., зелень, сіль – за смаком.
Приготування: картоплю почистити,
порізати кубиками й висипати в киплячу
воду. Моркву почистити, порізати соломкою, цибулю почистити і порізати маленькими кубиками. Обсмажити моркву і цибулю на олії до золотистого кольору і додати до картоплі. Гречку помити, ошпарити
кип’ятком і додати в суп. З консерви злити рідину, рибу розім’яти і додати в суп. Наприкінці додати перець горошком, лавровий лист, подрібнену зелень і сіль за смаком. Витримати суп на маленькому вогні
ще 8-10 хвилин, і можна подавати до столу. За бажанням, за кілька хвилин до закінчення приготування, до супу можна додати 1-2 ст. ложки горілки.

Курка з гречкою в духовці

Потрібно: гречана крупа - 1 склянка,
червоний болгарський перець - 1 шт., зелений болгарський перець - 1 шт., цибуля - 1
шт., грецькі горіхи - 50 г, оливкова олія - 2-3
ст. ложки, сіль, чорний мелений перець за
смаком, листя петрушки для оздоблення.
Приготування: гречану кашу промити та зварити, заливши трьома склянками води, до готовності. Наприкінці приготування кашу посолити за смаком. Перець
помити та почистити від зернят, порізати маленькими кубиками. Цибулю почистити, помити та подрібнити. Грецькі горіхи порізати на кусочки, але не зовсім дрібно, та змішати з перцем та цибулею. Змішати теплу варену гречку з овочами та горіхами, заправити оливковою олією, посолити та поперчити за смаком. Листя петрушки помити та висушити. Викласти салат на
тарілку та оздобити листям петрушки.
Готова гречка повинна бути розсипчастою, тому слід стежити, щоб вона не переварилася.
Попередньо грецькі горіхи можна злегка обсмажити на сухій сковороді.

Рибний суп з гречкою

Потрібно: картопля – 4 шт., консервований тунець – 1 банка, гречана крупа

– 1/3 склянки, морква – 1 шт., цибуля – 1
шт., олія – 2 ст. ложки, чорний перець го-

Потрібно: курячі стегенця – 2 шт., гречана крупа – 1 склянка, окріп – 2 склянки, цибулина – 1 шт., зубчик часнику, трохи вершкового масла, зелень, сіль, перець
на смак.
Приготування: перебрану і промиту гречку висипати в каструльку, залити
окропом, накрити і відставити на 10 хв.
Стегенця порізати на шматки. Цибулю порізати півкільцями і підсмажити на маслі
чи олії. Гречку посолити, поперчити, додати зелень, цибулю і порізаний дрібно часник, перемішати, перелити у форму для
запікання. Зверху викласти шматки курки, на них невеликі шматочки вершкового
масла, щільно закрити кришкою або фольгою. Поставити в розігріту 180 градусів духовку. Готувати приблизно 1 годину.

Гречані тефтелі

Потрібно: гречаної крупи – 1/2 склянки, печериці – 500 г, цибуля – 2 шт., крохмаль – 2 ст. л., сметана – 1 склянка, олія для
смаження, борошно для панірування, сіль,
перець, зелень на смак.
Приготування: гречку відварити до
готовності в підсоленій воді. Гриби промити, обсушити і обсмажити на олії з подрібненою цибулею. Остудити. Гриби з цибулею подрібнити в блендері або м’ясорубці,
додати гречку і крохмаль. Перемішати
масу до однорідності. У глибоке деко вилити сметану. Сформувати тефтелі, обваляти
їх у борошні, викладати на деко. Поставити в духовку на 25-30 хвилин при температурі 200 градусів. Подавати готові тефтелі
можна зі свіжою зеленню.

Äоçвілля
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Украiнськi
жарти
.

  
- Що означає 100 днів президентства Дональда Трампа?
- Це - 100 памперсів для Путіна.
  
- Чули, куме, на Ляшка відкрили
справу за незаконне збагачення?
- Чув. Віллу, звичайно, ніхто не зачепить, а от вила конфіскувати можуть.
  
Син-другокласник запитує:

Наш День

- Тату, що означає «вічність» і
«миттєвість»?
- Вічність, синку - це час від початку робочого дня до його завершення. А миттєвість - це чотири
тижні відпустки.
  
Студент-медик під час проходження практики запитує у пацієнта:
- Чому ви вирішили вчинити суїцид?
- Мені жити нудно.
- І ви гадаєте, що суїцид зможе вас
розвеселити?
  
Лікар прийшов на виклик до хворого хлопчика. Бачить, його молодша сестричка бігає по підлозі босяка.
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- А ну, красуне, взуй капці, щоб і ти
не захворіла.
Коли лікар пішов, мати помітила,
що донька й далі боса.
- Ти чула, що лікар сказав?
- Так, він сказав, що я красуня.
  
Літня жінка пише заяву в поліцію:
«Мій дід постійно приходить з дачі зі
зломаною лопатою. Будь ласка, скажіть місцевим політикам, щоб вони
хоч раз зробили що-небудь добре для
людей, або перестали обклеювати бетонні стовпи своїми фотографіями».
  
Двоє мисливців сидять у лісі на
вишці. Раптом один, побачивши оленя, каже:

- Попався, тепер він може писати
заповіт!
Пролунав постріл. Олень стрибнув
у кущі і втік.
Другий мисливець:
- Мабуть до нотаріуса побіг!
  
- Дідусю, у вас є заборгованість за
газ, опалення і світло?
- Є, внучку.
- А коли ви її погасите?
- Коли у мене і в бабусі буде пенсія
«Роттердам+».

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.

Наш День
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У травневій розповені, коли усміхається світові уся природа, свій 70-річний ювілей
зустрів відомий краянин, меценат, чудова людина, люблячий чоловік і батько,
турботливий і ласкавий дідусь, голова правління ТДВ «Зелене господарство»

Іван Іванович Панцьо
Багатство Богом даних днів –
Здобуток гідний, що й казати!
Хай янголів небесних лине спів
На честь заслуженої дати!
Роки птахами хай летять,
Та Ваше серце не міліє.
Нехай же Божа благодать
Його добром й надалі гріє.
Хай мрії сповняться й думки,
Якими щедрі і багаті.

Бажаєм Вам з роси й води
Любові й злагоди у хаті.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині,
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь із неба радість посилає.
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая, многая літ!
З любов’ю і повагою – родина, друзі,
колеги по роботі і вдячні тернополяни.

Петра Івановича Худка
з Козови

Петра Кіндратовича Савчука
з с. Лози Збаразького району

із 60-річчям!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці невтомнім
та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож вітання від серця даруємо щиро,
Бажаєм, щоб доля ще довго цвіла,
Здоров’я міцного, радості, миру,
В дарунок несемо суцвіття добра.
Хай калиновий кущ щедро
квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго сіяло вгорі,
І жилося спокійно й щасливо!
Хай сили небесні завжди бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!
З повагою і любов’ю - дружина,
сини, невістки, внуки.

Замовити вітання
для своїх рідних, близьких та
друзів можна безпосередньо у
редакції тижневика
“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном
(0352) 40-77-60.

Ціна привітання - від 70 грн.

Оплатити послугу можна
у редакції, або ж перерахувавши
кошти на р/р 26006010939623
в ПАТ «Укрсоцбанк»
в м. Київ МФО 300023,
код 2265003402.

Будьте економні, щоб уникнути фінансових проблем. Перш
ніж витрачати великі суми, обміркуйте ще раз свої покупки.
Вихідні проведіть з рідними.

Телець

Залишіть минуле у спокої –
живіть сьогодні. Зустріньтеся з
друзями і весело проведіть час.
Бунтарський настрій може стати причиною проблем з оточуючими.

Близнюки

На роботі вас чекає цікава

Хай весніють літа
Всіма барвами щастя й удачі,
Хай дарують вони
Лиш букети із сонячних днів.
А душа молода
За прожитим ніколи не плаче,
Бо попереду ще
Так багато найкращих років!

Добру, душевну людину, гарного сім’янина, поета

Доброго чоловіка, люблячого
батька і дідуся

з 10 до 16 травня
Овен

Травень знову зібрав
Вірних друзів і гарну родину,
І бокали дзвенять,
Ніби ранки у чистій росі,
Бо вітаємо ми
Ювіляра і щиру людину,
Яка любить життя,
А тому - її люблять усі.

Â³òàºìî!

Â³òàºìî!

ГОРОСКОП

Колектив «Нашого ДНЯ» також щиро вітає ювіляра! Бажаємо міцного здоров’я, мирного неба. Нехай Вас
завжди супроводжує удача, зігріває тепло людської
вдячності, а будні і свята повняться радістю, світлом
і любов'ю рідних та близьких Вам людей. Нехай щедро
квітне й надалі завдяки Вам і Вашому колективу веселковими барвами наш Тернопіль, місто Вашої любові і невтомної праці.

з Днем народження!
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров'я,
Проміння сонячне торкає за вуста.
Хай діти і онуки зігріють Вас любов'ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

Нехай спокій оселиться в домі,
І радість хай буде із Вами завжди
Здоров’я міцного і гарної долі
Нехай Бог дарує на довгі роки!
А Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з роками,
Душа ж Ваша чиста, велика й красива,
Та посмішка щира хай будуть між нами!
З повагою і любов’ю – дружина Галина, діти, онуки,
колектив літературно-мистецької студії «Берегиня».
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же дев’ятий Всеукраїнський
фестиваль національної
вишивки і костюма «Цвіт
вишиванки» пройде 13-14 травня на
Співочому полі обласного центру.
Організатори мають намір презентувати
Міжнародний вишитий рушник єднання довжиною понад 12 метрів. На один край цього полотна українські умільці нанесли візерунки народної вишивки, популярної у різних районах Тернопілля та Прикарпаття. На
іншому – за сприяння Всесвітнього Конгресу Українців – розмістилися взірці вишивки
майстрів української діаспори.
Після презентації на
фестивалі рушник помандрує аж за океан, щоб
його побачили та доповнили своїми орнаментами українці, які проживають у Канаді та Австралії.

пропозиція. Задумайтесь над
тим, як повернути в життя радість і насолоду, iнакше вам не
уникнути депресії. Вирушайте у
мандрівку.

Рак

Ваша чутливість допоможе
ще більше зблизитися з людьми, яких ви любите. Вклавши у
вiдносини серце і душу, ви поліпшите цим не тільки емоційний стан, а й здоров’я.

Лев

Цей тиждень обіцяє багато
цікавих подій. Удача чекає тих,
хто зайнятий інтелектуальною
діяльністю. Успіх переслідуватиме творчих людей і вчених.

Діва
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10 травня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 0-4,
вдень 7-10 градусів тепла.
Схід сонця - 5.37, захід - 20.50.
11 травня - хмарно з
проясненням, дощ, температура повітря вночі 4-7,
вдень 11-13 градусів тепла. Схід сонця - 5.36, захід
- 20.51. Повний місяць.
12 травня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 9-10, вдень 12-13 градусів
тепла. Схід сонця - 5.34, захід
- 20.53.
13 травня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 9-10, вдень 13-15 градусів
тепла. Схід сонця - 5.33, захід
- 20.54.
14 травня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 10-11, вдень 12-14 градусів тепла. Схід сонця - 5.31, захід - 20.56.
15 травня - хмарно, без
опадів, температура повітря
вночі 9-12, вдень 14-17 градусів тепла. Схід сонця - 5.30, захід - 20.57.
16 травня - хмарно, можливий дощ, температура повітря вночі 11-12, вдень 1012 градусів тепла. Схід сонця
- 5.29, захід - 20.58.

Прохання про допомогу

Вчитель історії з села Зубрець
Бучацького району
бореться з важкою недугою

На початку року у 28-річного Романа Шмигельського виявили онкологічне захворювання. Більшість лікарів вважали його випадок безнадійним. І
тільки материнське серце не
могло змирится з цим діагнозом.
- У Києві, в клініці «Лісод»,
нам подарували надію, - розповідає мама Романа пані Юлія. – Після трьох курсів лікування синові
покращало. Але це - лише початок. Син працює вчителем. Дуже

любить свою роботу. Щиро прошу - не дайте згаснути його зірці.
Звертаюся до усіх добрих людей:
допоможіть мені врятувати сина.
Це неймовірно важко - знати, що
рідну кровиночку можна врятувати, і не мати для лікування коштів.
Родина Шмигельських щиро
сподівається на допомогу небайдужих, адже грошей у родини на
продовження лікування Романа немає. Творити добро так просто...

№ карткового рахунку 26255500048769, Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО банку одержувача
338545. Номери телефонів пані Юлії: (096) 745-23-62,
Романа: (096) 745-23-63.

тих, хто дотримується аскетич- щуйте свій рівень, запишітьТиждень принесе несподі- ного способу життя. Це - міні- ся на курси, розширюйте крувані сюрпризи. Поточні події в мум розваг, відсутність пред- гозір.
житті можуть змінитися карди- метів розкоші та ретельно
Водолій
нальним чином. Тут усе зале- обдуманi покупки.
Для тих, хто займається сажить від вашої поведінки. ВиСтрілець
морозвитком
і творчістю, габравши правильну тактику, ви
Старайтеся
бути
ощадлирантовано успiх. Розвивайте
зможете досягти успіху.
вими, щоб уникнути фінансо- інтуїцію та приховані таланти
Терези
вих проблем. Не намагайте- i невдовзi побачите позитивні
Слід проявляти обережність ся обхитрувати колег – це не результати.
у всіх справах. Тільки зважені рі- принесе успіху. На вихідних зушення приведуть до позитивРиби
них результатів. Свій фінансо- стрінете давнє кохання.
Швидкоплинних бурхливий стан можна буде поліпшити Козеріг
вих пригод бажано уникати.
завдяки наполегливiй працi та
Бажання працювати та роз- Тих, хто шукає легких розваг,
продуманим діям.
вивати нові навички стануть чекають неприємні сюрпризи.
пріоритетними. Дуже корисно Чудовий перiод для створення
Скорпіон
Сприятливий перiод для зайнятися самоосвітою. Підви- міцної сім’ї.

