Ігор Турський: «Міський голова
не готовий до конструктивної
опозиції у раді»
5 стор.

Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”

Одну доньку Бог забрав,
а іншу - послав

10-11 стор.
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До Європи без віз,
але з біометричним паспортом

Чи готові тернополяни до поїздок в ЄС?

7

стор.

Погода в Тернополі
й області
24 травня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 12-14, вдень 17-18
градусів тепла. Схід
сонця - 5.19, захід 21.09.
25 травня - хмарно, дощ, температура
повітря вночі 13-14,
вдень 15-16 градусів тепла. Схід сонця
- 5.18, захід - 21.10.
Новий місяць.
26 травня - хмарно, дощ, температура
повітря вночі 12-13,
вдень 15-16 градусів
тепла. Схід сонця 5.10, захід - 21.11.
27 травня - хмарно з проясненням,
можливий дощ, температура повітря
вночі 12-13, вдень
15-16 градусів тепла.

Передплата-2017 на

незалежний громадсько-політичний
тижневик Тернопілля

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

Схід сонця - 5.16, захід - 21.12.
28 травня - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі 10-13, вдень 15-18
градусів тепла. Схід
сонця - 5.16, захід 21.13.
29 травня - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі 8-15, вдень 18-20
градусів тепла. Схід
сонця - 5.15, захід 21.14.
30 травня - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі 11-16, вдень 19-21
градус тепла. Схід
сонця - 5.14, захід 21.15.

«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

НОТАРІУС
Терещук Лілія Іванівна
Тел.: (0352) 43-31-31, (067) 350-05-01
46000, м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4
(у приміщенні головної пошти, ІІ поверх)
tereshchuk.liliya@gmail.com
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Порошенко відвідав концтабір,

де утримувався Бандера

П

резидент України
Петро Порошенко,
перебуваючи з
візитом у Німеччині, після
переговорів із канцлером
ФРН Ангелою Меркель
відвідав меморіальний
комплекс у колишньому
концтаборі "Заксенгаузен",
де були закатовані
тисячі українців. Про це
повідомляє агентство
Укрінформ.

Тут утримували найважливіших в'язнів, серед
них - провідник ОУН Степан Бандера, який з початку 1942 року по серпень 1944
року перебував у концтаборі «Заксенгаузен» у бункері
«Целленбау» - найбільш «режимній» території табору. У вересні 1944 року нацисти його звільнили і запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху
в тилу Червоної армії. Однак
Бандера відхилив пропозицію
і на співпрацю не погодився.
У концтаборі "Заксенгаузен" загинув заступник голови ОУН поет Олег Ольжич.
Тут утримувалися українські
націоналісти: Тарас БульбаБоровець, Андрій Мельник,
Олег Штуль (Жданович), Ярослав Стецько та колишній секретар Української Центральної Ради Євген Юнацький.
Степан Бандера і Ярослав

Президент підпише закон про заборону «колорадської» стрічки
зумів, протягом останніх років
в Україні і було проведено декомунізацію. Ось чому відбувся так званий «ленінопад». Ось
чому очистилася карта України від імен її катів та душогубів. Ось чому оновилися таблички з назвами вулиць. Комуністичним ідолам нема і не
буде місця в нашій країні», підкреслив Петро Порошенко.

Стецько були авторами Акту
відновлення Української держави 30 червня 1941 року. 5
липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а
з 15 вересня 1941 року - в центральну Берлінську тюрму.
Пізніше перевели до концтабору "Заксенгаузен".
Про Степана Бандеру Петро Порошенко згадав наступного дня в Києві, вшановуючи
пам’ять жертв політичних репресій у Національному

історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».
«Побувавши вчора в «Заксенхаузені» і стоячи сьогодні тут, у Биківні, ще і ще раз
усвідомлюю, відчуваю кожною
клітиною людожерську подібність нацистського та сталінського режимів», - цитує Главу
Держави його прес-служба.
«Неначе місток у часі:
батько Степана Бандери,
греко-католицький свяще-

ник отець Андрій, як стверджують історики, похований саме у цьому лісі (Биківнянський ліс. -ред). Тут
наприкінці 30-х років минулого століття московськокомуністичний режим на
п’яти гектарах землі влаштував справжнє пекло. Тут
більшовики протягом чотирьох років замордували десятки тисяч людей», - сказав
Петро Порошенко.
«Ось чому, якщо хто не зро-

«І без підконтрольних ФСБКДБ соціальних мереж мій
український народ теж здатен
прожити. І, до речі, закон про
заборону георгіївських стрічок я теж підпишу, щойно
він надійде до мене із Верховної Ради. Чому? Тому, що це
не є символікою Другої світової, це – символ агресії проти України 2014-2017 років. Тому, що обвішані цими
стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного
дня і ночі», - зазначив Петро
Порошенко.
Нагадаємо, 21 травня в Україні вшановували
пам’ять жертв політичних
репресій 1937-1938 років.

За даними
інформагенств
та сайту Президента
України.

Українці з-за кордону зацікавлені

у розвитку співпраці з Тернопільщиною

Н

а цьому наголосив голова обласної ради
Віктор Овчарук після участі у першому бізнесфорумі української діаспори та закордонних
друзів України, а також представників ділових
кіл, членів Міжнародного Трейд-клубу в Україні,
дипкорпусу, Торгово-промислової палати України за
кордоном, громадських об’єднань українців. Захід
відбувся у Києві.
Віктор Овчарук презентував учасникам форуму
соціально-економічний, туристичний та культурний потенціал Тернопільщини.
- Наша область готова стати осередком економічного
зростання, локомотивом реформ у державі. І у нас є для
цього всі передумови та ресурси. Є і підтримка центральної влади, - наголосив очільник області. - Саме тому створення умов для сприятливого інвестиційного та бізнесового клімату є пріоритетом у
діяльності влади. Одна з най-

менших областей в Україні – Тернопільщина – нині є
найпотужнішою у процесах
децентралізації та створенні об’єднаних територіальних громад, у нас створені доступні та комфортні умови надання адміністративних послуг. Наша область стала лідером у процесі електронного урядування, розроблено дієву покрокову систему супроводу інвестиційних проектів.
Успішно розвивається аграрна галузь, яка є потужним сектором для виробництва експортної продукції.

Українці з-за кордону зацікавлені у розвитку співпраці з
Тернопільщиною.
- Переконаний, що участь у
першому бізнес-форумі української діаспори та закордонних друзів України (а таких
багато) буде результативною
та сприятиме встановленню

нових взаємовигідних відносин, - додав Віктор Овчарук.
У заході брали участь
представники торгових палат України у Німеччині, Італії, Туреччині, Іспанії, Австрії,
В`єтнамі, Словаччині, Азербайджані тощо, а також Української Всесвітньої Координа-

ційної Ради (УВКР), ділових
рад різних країн, Міжнародного Трейд-клубу.
Усіх учасників Віктор
Овчарук запросив на економічний бізнес-форум, який
відбуватиметься у Тернополі
25-26 травня.
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Віталій Цимбалюк: «UPSK входить до десятки
найкращих страхових компаній України»

17

травня
в Тернополі
відбувся
семінар з питань розвитку
страхової компанії UPSK
(«Українська пожежнострахова компанія») та
обміну досвідом з окремих
видів страхування.
Модератором заходу
виступив директор
Західного регіону, член
наглядової ради компанії
Віталій Цимбалюк.

– У Тернополі нами було проведено навчання страховиків зі
всієї Західної та частково Центральної України. Незважаючи на всю
складність економічної ситуації
в державі, страховий ринок доволі перспективний та займає свою
нішу. Особливо актуальним у найближчий час має стати медичне
страхування, на якому під час семінару був зроблений головний акцент. Рано чи пізно ми всі дійдемо
до обов’язкового медичного страхування, бо практично ніде в Європі немає безкоштовної медицини. Коли людина застрахована та з
її зарплати знімається незначний
відсоток, вона знатиме, що коли
потрапить до лікарні, їй буде надана кваліфікована медична допомога, за яку вона додатково не платитиме, – розповів Віталій Цимбалюк.
Компанія UPSK сьогодні співпрацює з усіма комунальними медичними закладами в Тернополі та області. Завдяки оформленому страховому полісу пацієнти цих
установ обслуговуються швидко та
якісно. Задоволені медичним страховим полісом від UPSK й іноземні
громадяни, які перебувають на території України. Свої послуги страхова компанія надає закордонним
гостям уже понад 15 років.
На жаль, поки що страхова медицина в Україні не обов’язкова,
але великі підприємства, дбаючи за
своїх працівників, уже тепер власним коштом купують їм страховку.

Д

ДОВІДКА:

Страхова компанія UPSK створена в 1992 році і більш ніж за 24
роки бездоганної роботи стала однією з провідних страхових компаній в Україні. Вона надає страхові послуги з 20 видів добровільного та 16 видів обов'язкового страхування, а саме:
 обов'язкові види: іпотека, страхування добровільних пожежних дружин (ДПД), екологія, зброя, небезпечні вантажі, нотаріуси,
небезпечні відходи, ОСЦПВ, особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, СНІД;
 добровільні види: відповідальність власників наземного, повітряного, водного транспорту, відповідальність перевізника, відповідальність перед третіми особами, майнове страхування:
вантаж та багаж, водний, залізничний, наземний, повітряний транспорт, майно, фінансові ризики;
 особисте страхування: медичне, страхування від нещасних
випадків, страхування здоров'я на випадок хвороби, страхування
медичних витрат.
На сьогодні понад 10 тисяч юридичних осіб плідно співпрацюють зі СК UPSK. Серед них є компанії в галузі фінансового, освітнього, аграрного та туристичного секторів, заводи і комбінати, водоканали, магазини, лікарні та аптеки, авто- та будівельні компанії,
науково-дослідні установи (НДІ), засоби масової інформації тощо.
– На Тернопільщині маємо хороший приклад багатьох місцевих
підприємств, які асоціюють себе як
європейські компанії і страхують
життя та здоров’я своїх працівників. Це показує, що роботодавець
дбає за свій колектив, переживає за
здоров’я працівників і, в разі погіршення їхнього здоров’я, затрати на
лікування відшкодує страхова компанія. Водночас і працівники, розуміючи, що їх цінують і оберігають,
більше віддаються роботі, – каже Віталій Михайлович.
На семінар у Тернополі були запрошені представники структурних підрозділів компанії: Волинське
та Житомирське обласні управління і філії, Львівське, Хмельницьке,
Закарпатське обласні управління,
Рівненська дирекція та філія, Чернівецьке обласне управління, дирекція та департамент страхування, а
також Західна дирекція СК UPSK.
Адже компанія UPSK як провідний
гравець на страховому ринку, активно розвивається.
– Україна активно стукає до Європейського Союзу, тому західні
представництва нашої компанії – в
лідерах, тут постійно відкривають-

орога українська
громадо! Шановні
меценати, медіа-партнери
та всі, хто долучився до
організації і проведення
ІІ мистецького фестивалю
«Співоче поле. Тернопіль» та
ІХ Всеукраїнського фестивалю
національної вишивки і
костюма «Цвіт вишиванки»!

Упродовж двох травневих днів
парк Національного Відродження став
для тернополян та гостей нашого міста центром української культури і мистецтва, місцем, де лунала українська
музика і звучало українське поетичне
слово, оберегом національного духу і
національної ідеї.
Оргкомітет цього мистецького дійства щиро дякує усім, хто 13-14 травня
прийшов на Співоче поле, долучився
до святкування Дня Матері і своєю доброчинністю допоміг учасникам Ліги
«Українська справа» придбати автомобіль для волонтерської групи «Схід
і Захід – єдині».
Проведення цьогорічного, як і всіх
попередніх фестивалів «Цвіт вишиван-

ся нові філії. Тільки за останніх 4 місяці ми відкрили нові філії в п’яти
районах Тернопільської області і
далі працюємо у цьому напрямку. В
нашій компанії на першому місці –
клієнт. Більше того, ми, як європейська компанія, проводимо так зване
перестрахування з австрійськими
страхувальниками, а тому виплати
у нас – одні з найбільших в Україні.
Так, за 2016 рік вони склали близько 50 мільйонів гривень, – повідомив Віталій Михайлович.
Варто зазначити, що страхова
компанія UPSK входить до десятки найкращих страхових компаній
України. В 2016 році нею було укладено 3 003 888 договорів страхування, в тому числі:
- зі страхувальниками-фізичними особами – 734 039 договорів;
- зі страхувальниками-юридичними особами – 2 269 849 договорів.
СК UPSK також є одним із лідером на ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. За показниками Моторного (транспортного) страхового бюро України, СК UPSK входить
в ТОП-5 за сумою отриманих стра-

хових премій по даному виду страхування. У 2016 році було укладено
3 897 договорів страхування наземного транспорту, зроблено 1 031
виплату на 14,5 млн. грн.
Зі страхування нещасних випадків укладено 61 675 договорів, по
760 з них виплачено 805 тис. грн. через настання страхових випадків.
Також компанією укладено
146 356 договорів страхуван-

ня майна та іпотеки, виплачено
26 103,20 грн. внаслідок 976 страхових випадків.
За даними 2017 року Національне уповноважене рейтингове агентство ТОВ "Рейтингове
агентство"IBI-рейтинг" підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПрАТ "УПСК" за Національною
рейтинговою шкалою рейтинг на
рівні "uaAA стабільний".

Хай ваша доля вишиванкою цвіте

ки» було б неможливим без генерального партнера – національної компанії
«Оболонь» та її почесного президента,
нашого земляка Олександра СЛОБОДЯНА. Уже дев’ять років поспіль цей
український виробник високоякісних
напоїв допомагає не лише благодійному фонду «Цвіт вишиванки». «Оболонь» щорічно витрачає мільйони гривень на благодійні проекти, розвиток
національної культури і мистецтва, на
будівництво українських храмів, збереження народної спадщини, популяризацію національних звичаїв і традицій, соціальних захист та допомогу
тим, хто її справді потребує.
Розвиваючи та наповнюючи новим
змістом гасло кооперативного руху Галичини ХХ століття «Свій до свого по
своє», завжди активно долучаються
до культурно-мистецьких масових заходів під егідою «Української справи»
учасники Ліги підприємців Василь КІКІНЕЖДІ, Михайло РАТУШНЯК, Ігор
ПАРІЙ, Михайло ШКІЛЬНИЙ, Іван

ПАНЬКУШ, Степан РУБАЙ, Борис БОГАЙЧУК, Ярослав ГРИНЧИШИН, Богдан ОЛІЙНИК, Юрій ХОМІЦЬКИЙ,
Іван БАРЛАДИН, Мирослав БІЛИК,
Василь ГЛЕМБА. Щиро дякуємо вам за
те, що ви всюди й повсякчас підтримуєте все українське.
Окремо хочемо висловити вдячність за сприяння у проведенні фестивалю «Співоче поле. Тернопіль» управлінню культури Тернопільської обласної державної адміністрації на чолі
з Григорієм ШЕРГЕЄМ, управлінню
культури і мистецтв Тернопільської
міської ради на чолі з Олександром
СМИКОМ, заступнику начальника
управління – завідувачу сектору розвитку культури та духовної спадщини
Василю КАРМАЗИНУ, кременецьким
чемпіонам з армреслінгу, Козацькодесантному екологічному осередку,
учасникам творчого марафону «Мистецтво єднає Україну».
Упродовж всього періоду підготовки до фестивалю свій вагомий вне-

сок в поінформування громади зробили медіа-партнери. За це ми, передусім, вдячні редакторам газет «Наш
ДЕНЬ», «Нова тернопільська», «Свобода», «Вільне життя», керівникам та
журналістам ТТБ та ТV-4, «Ух-радіо»,
«Вуличне радіо», Інтернет-ресурсів
«Наш ДЕНЬ», «ПРОВСЕ», «Терен»,
«Свобода», «Доба», спільноті «Від
Тарнополя до Тернополя» у соціальних мережах, всім, хто на своїх сторінках в Інтернеті поширював та коментував інформацію про фестиваль.
Тож хай і надалі міцніє та розширюється наше партнерство. Хай ваша
доля вишиванкою цвіте у краї, де й
зродилась вишиванка!
З повагою і найкращими
побажаннями –
оргкомітет фестивалів
«Співоче поле. Тернопіль»
і «Цвіт вишиванки»,
Ліга підприємців
«Українська справа».
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Поблизу Тернополя
з’явиться сучасна
водна арена

У

Тернопільській області незабаром з’явиться
Центр веслувальних і водних видів спорту.
Спершу запланована реконструкція
веслувального каналу, пізніше облаштують
інфраструктуру довкола. За кілька років
Тернопільщина зможе стати одним із потужних
центрів водних видів спорту – не лише сучасною
тренувальною базою, а й місцем для проведення
міжнародних змагань.

Наш ДЕНЬ

Влада і громада

Віктор ОВЧАРУК: «Один із пріоритетних

напрямків стратегічного розвитку області -

вирішення екологічних проблем»

К

руглий стіл «Екологічні проблеми
Тернопільської області та шляхи їх
розв’язання» відбувся у приміщенні обласної
ради. Його організувала Всеукраїнська екологічна
ліга за участі науковців, екологів, представників
державних природоохоронних установ і громадських
організацій.

Вже цього року розпочнеться реконструкція каналу на руслі річки Серет. Проект вартує
понад 17 млн. грн., з цієї суми
60% фінансуватиметься з коштів Фонду регіонального розвитку, решту видатків візьме
на себе місто. Про це повідомив
міністр молоді та спорту України Ігор Жданов під час дводенного візиту на Тернопільщину.
Він повідомив, що з подібним проектом зверталася Херсонщина. Наразі в Україні найбільшим і сучасно оснащеним
є веслувальний канал у Дніпрі.
Міністр визнав, що спортивна інфраструктура в Україні зараз перебуває у критичному
стані, тому над її покращенням
слід працювати.
- Ми домоглися, щоб не менше 10% Фонду регіонального розвитку спрямовували на
підтримку спортивних проектів, - зазначив він. - Українські
спортсмени можуть гідно представляти себе і честь держави,
а тому потрібно створити належні умови для тренування.
Веслувальний канал, який про-

понує Тернопільська область –
це серйозний проект. Він буде
вагомим кроком до розвитку
великого спорту в регіоні, що
дасть можливість області приймати і чемпіонати Європи, і
чемпіонати світу..
Водночас, як підкреслив голова Тернопільської ОДА Степан Барна, відновлення веслувального каналу буде одним із
найуспішніших спільних проектів обласної адміністрації та
Тернопільської міської ради.
- Передбачається відновлення гребного каналу, який є
унікальним на території України. Ми поставили собі за мету
реалізувати цей проект протягом 2017-2018 років. У нас є добрі традиції водних видів спорту, і нам важливо зберігати в
цьому першість, - зазначив Степан Барна.
У той же час голова ОДА
повідомив, що область подала кілька проектів на конкурс,
щоб отримати фінансування
від Євросоюзу. Серед них - відновлення веслувального каналу.

- Тернопільська обласна рада
відкрита до врахування громадської та наукової думки щодо вирішення екологічних питань. Одним із пріоритетних напрямків
стратегічного розвитку краю вважаємо підтримання стабільної
ситуації щодо охорони навколишнього природного середовища та
забезпечення раціонального використання, збереження й відтворення природних ресурсів, - наголосив голова облради Віктор
Овчарук, вітаючи учасників круглого столу.
Він зазначив, що депутатський корпус облради одноголосно затвердив Програму охорони
навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки та інші
цільові програми, які передбачають заходи з реалізації основних
завдань в галузі охорони довкілля
та використання природних ресурсів. Програма була створена у
співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади,
науковими закладами та громадськістю.
- Обласна рада першою в Україні розробила програмний документ регіонального масштабу,
спрямований на виконання Угоди про Асоціацію між Україною
та державами-членами Європейського Союзу в частині інтеграції екологічної політики, - додав
очільник обласної ради. - Як показала практика, область має можливості планово та цілеспрямо-

вано, реалізуючи Програму, вирішувати природоохоронні питання, залучаючи для цього кошти
Державного фонду регіонального розвитку, місцевих бюджетів,
зокрема, обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища, приватні інвестиції
та інші джерела. Наприклад, у минулому році загальний обсяг фінансових ресурсів, спрямованих
на виконання природоохоронних
заходів, склав понад 30 млн. гривень.
Понад 80% цих коштів було
використано для реалізації заходів з реконструкції та будівництва каналізаційних очисних споруд, каналізаційних мереж та насосних станцій, а також на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об’єктів області.
Слід відмітити, що вперше за
останнє десятиріччя, завдяки належному фінансуванню природоохоронних заходів, протягом
2015 та 2016 років вдалося реконструювати та збудувати в області 11 об’єктів водовідведення та
очистки зворотних вод. Завдяки
цьому покращиться екологічний
стан річок області, що дуже важливо в період маловоддя. Зроблено вагомий внесок у справу розширення природно-заповідного
фонду області, який на сьогодні
містить у своєму складі 634 одиниці територій та об’єктів загальною площею 123,2 тисячі гектарів. Показник заповідності стано-

вить 8,89%.
- Водночас є і проблеми, каже Віктор Овчарук. - Особливу стурбованість викликає стан
поводження з твердими побутовими відходами, які формуються
в населених пунктах області. Розуміємо, що ситуація в цій сфері
не особливо відрізняється від інших регіонів України. У зв’язку
з тим, що для розвитку мережі
сміттєпереробних підприємств
у держави відсутні фінансові ресурси, основну увагу слід звернути на залучення приватних інвестицій, в тому числі зарубіжних. Сподіваюсь, що резолюція
сьогоднішнього круглого столу
буде містити звернення до керівництва держави щодо створення
найсприятливішого інвестиційного клімату.
З метою актуалізації заходів
комплексної екологічної програми 10 травня 2017 року обласна
рада затвердила Зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2014-2020
роки. На цьому сесійному засіданні також було прийнято ще один
документ екологічного спрямування – Програму розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017-2021 роки, основною
метою якої є забезпечення раціонального використання, збереження та відтворення лісових ресурсів, а також збільшення лісистості області.
Слід принагідно зауважити,
що для поліпшення стану водних
ресурсів, їх використання і збереження на Тернопільщині реалізовується Програма розвитку
водного господарства та водноекологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на період до 2021
року.

Щодо розміру пенсії з втрати годувальника з 1 травня 2017 року
Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від страхового стажу та заробітної плати померлого годувальника. Згідно із ст. 37 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” пенсія по втраті годувальника призначається в такому розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50%; на
двох та більше непрацездатних членів сім’ї
100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними
частками.
Дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника призначається в зазначених
розмірах, виходячи із розміру пенсії за віком кожного з батьків.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 26.03.2008 року №265 “Деякі питання

пенсійного забезпечення громадян (зі змінами) встановлено: якщо щомісячний розмір, зокрема пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної
доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких
настала внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання) не досягає прожиткового мінімуму,
встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію по втраті годувальника на
одного непрацездатного члена сім’ї – 100%,
на двох – 120%, на трьох і більше 150% про-

житкового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність,
таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не
вистачає до зазначених розмірів (далі – державна адресна допомога).
Відповідно до Закону України “Про
державний бюджет України на 2017 рік” з
01.05.2017 року збільшено розмір прожиткового мінімуму з 1247,00 грн. до 1312,00
грн. Відповідно збільшено мінімальні розміри пенсії по втраті годувальника з урахування державної адресної допомоги наступним чином:1312,00 (1312,00*100%);
1574,40 грн.(1312,00*120%); 1968,00 грн.
(1312,00*150%).
Розмір щомісячної доплати до пенсії
шахтарям у разі втрати годувальника чле-

нам сімей шахтарів, смерть яких настала
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на
кожного непрацездатного члена сім’ї становить 1312,00 грн.
Мінімальний розмір пенсії в разі втрати
годувальника, яка призначається членам
сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від
09.04.1992 р. №2262 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб, не може бути нижчим
від двох розмірів прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, тому
з 01.05.2017 року це 2624 грн. (1312,00*2)

Галина ГУМНИЦЬКА,

заступник начальника
ТО УПФУ Тернопільської області

Позиція депутата nday.te.ua
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Ігор Турський: «Міський голова
не готовий до конструктивної
опозиції у раді»
Минуло вже понад місяць з моменту, як депутатів Ігоря
Турського, Івана Сороколіта та Романа Навроцького
виключили з лав ВО «Свобода». З того часу Тернопільська
міськрада перетворилася на «політичне» поле
бою: сесії не відбуваються, народним обранцям
погрожують, блокують доступ до сесії з застосуванням
сльозоточивого газу, а нагальних людських проблем
не вирішують. Кому ж так вигідно тримати місто в стані
латентного конфлікту? Хто і чому боїться появи трьох
екс-«свободівців» у сесійній залі? Про це та багато іншого
ми вирішили запитати у безпосереднього учасника цих
подій, депутата Ігоря Турського. Отож…

Кому не вгодили «незручні»
депутати?

– Розкажіть, чому, на вашу думку, відбувається блокування роботи Тернопільської міської ради?
– Цей конфлікт має дві складові. Очевидно, що найбільше зацікавлений у блокуванні ради міський голова, який уже
півтора року не може сформувати добре
контрольовану ним «коаліцію», яка б голосувала за те, що йому потрібно. Не секрет,
що за останні п’ять років минулої каденції
він звик так працювати і, зважаючи на те,
що у нього за спиною кількарічний досвід
роботи у податковій, по-іншому він просто
не вміє. Та на жаль для міського голови і на
щастя для тернополян більшість депутатів
усе ж спрямовують свої погляди на виборців, які їх підтримували, а не на інтереси однієї особи.
Друга складова цього конфлікту – це
інструментарій, яким користується міський голова. А саме - звезені з інших регіонів
люди, які жодним чином не орієнтуються у
проблемах Тернополя. Будьмо відверті: ті
люди, які приїздять у Тернопіль відстоювати якусь незрозумілу навіть для них позицію, яку поки що чітко ніхто не озвучує, не
мають відношення ні до господарки в місті,
ні до мешканців, яких ми, депутати, представляємо.
Наші опоненти (чи то опонент) бояться відвертої публічної дискусії. Під час пленарного засідання чи на публічних «круглих столах» у прямих телеефірах ми готові вислухати всі претензії до нашої роботи і
відверто відповісти на всі запитання. Та, як
бачите, ті, хто зацікавлений у розпалюванні цього конфлікту, вести відкриту полеміку під час сесії бояться. Тому й оперують
«силовими» методами…
– Вас, Івана Сороколіта та Романа Навроцького у ЗМІ часто називають
«незручними» депутатами. З чим це
пов’язано?
– «Незручні» для кого? Для своїх виборців? Ні! Виборці нас підтримують. «Незручні» для тернополян? Теж неправда. Я не ховаюся, живу в місті, ходжу поміж людей, з
багатьма спілкуюся і не чув, щоб нас називали «незручними». «Незручні» для когось
одного? Мабуть, так! Адже наша принципова позиція з багатьох питань, що стосуються життєдіяльності міста, відкрито звучала на засіданнях фракцій, звучить на засіданні комісій та під час сесії. Либонь, це і є
тією «незручністю». Хоча ми в першу чергу
прагнемо досягнути конструктивного діа-

логу і при необхідності можемо стати опозицією, яка чітко сигналізуватиме про проблеми, що виникають у Тернополі, та пропонуватиме власне бачення шляхів їх вирішення, враховуючи в першу чергу інтереси тернополян. Однак до конструктивної
розмови та опозиції в раді сьогодні не готовий міський голова. Він прагне, аби все зводилось до бездумного погодження його рішень, які напрацьовує. Та все ж, на його нещастя, депутати хочуть бути депутатами і в
першу чергу чути своїх виборців.
– Подейкують, що міський голова
хоче «прибрати» вас із посади голови
бюджетної комісії, а Івана Сороколіта – з
голови комісії з питань ЖКГ. Це правда?
– Дійсно, я знаю, що в кулуарах ради ведуться перемовини стосовного того, щоб
зняти нас із голів комісій. Знову ж таки повертаюся до питання про «незручних». Мабуть, для декого ми «незручні», бо говоримо те, що думаємо, та працюємо в рамках
тих же депутатських комісій ефективно та
на перспективу. Приміром, саме завдяки зусиллям бюджетної комісії в цьому році вдалося відшукати кошти на закупівлю нового обладнання у лікарні. У минулому році,
в рамках прийняття змін до бюджету, комісія «докинула» 20 млн. грн. на ремонт прибудинкових територій.
За себе можу сказати чітко: на посаді голови комісії представляю інтереси депутатів міськради, які, у свою чергу, делеговані виборцями. Ми всі спілкуємось, підтримуємо зв'язок. Це також не всіх влаштовує… Крім того, я вважав і вважатиму надалі, що закласти місто бруківкою – це не є
головним стратегічним завданням цієї каденції міськради. У нас є проблеми в охороні здоров’я, освіті, культурі. Звісно, вирішення цих питань не таке помітне, як асфальт під ногами. Проте ми маємо розуміти, що не бруківка буде визначальною у
формуванні майбутнього України, а освічене, здорове покоління. Звісно, що попри це
можна і потрібно «ремонтувати» місто. Депутатський корпус - прихильник того, щоб
ремонти в першу чергу проводили у спальних районах, там, де люди безпосередньо
проживають. Така позиція підкріплена і
зверненнями від виборців, які надходять
до всіх без винятку депутатів. Прибудинкові території, дахи, школи, садочки - це те, з
чим звертаються люди і що їх турбує. Я розумію, що і площі, і бульвари важливі. Ми їх
також облаштовуємо. Та в пріоритеті має
залишатися майбутнє покоління, і саме в
нього ми повинні вкладати кошти.
– Трьох депутатів міськради із ВО
«Батьківщина» також виключили з пар-

тії. Однак подібних акцій з блокування
ради їхні екс-побратими не влаштовують. Чому?
– Я знаю позицію керівництва партії ВО
«Батьківщина» з цього приводу. Наскільки мені відомо, воно розпочало законний
шлях відкликання своїх депутатів. Та, як
не дивно, їм ніхто не блокує вхід до міської
ради. Все – у межах закону.
– Як гадаєте, чому ж «Свобода» досі
не пішла законним шляхом відкликання депутатських мандатів і продовжує
оперувати «силовими» методами?
– Я думаю, що всі ми чудово розуміємо,
хто спрямовує партію на завідомо хибний,
незаконний шлях. Будь-яке порушення законодавства несе також іміджеві втрати як
для партії, так і для її місцевих лідерів. Очевидно, що хтось хоче пожертвувати політичною силою, аби реалізувати власні амбіції. Що ж, побачимо, що з цього вийде…

Чи можливий в Тернополі
«конопський сценарій»?

– Ви, мабуть, стежите за ситуацією
у Конотопі. Тамтешні «криваві» події в
мерії зараз порівнюють із ситуацією навколо Тернопільської міськради. Як гадаєте, в Тернополі може повністю повторитися «конотопський сценарій»?
Якщо так, то хто нестиме за це відповідальність?
– Я чітко можу сказати, що за це нестиме відповідальність міський голова. Чи
можливий повтор сценарію? Думаю, так!
Адже ми сьогодні бачимо, що в хід ідуть
будь-які методи, аби лише не допустити
депутатів до сесійної зали. Стосовно Конотопа, то там конфлікт загострився настільки, що нападати почали не лише на
екс-однопартійців, а й на представників
інших політичних сил. На жаль, я не маю
достатньої інформації, щоб судити, що насправді відбувається у Конотопі. Але, од-

нозначно, порушення закону є неприйнятним. Не виключаю, що наші опоненти
вдадуться до застосування прямої сили.
Але я чомусь упевнений, що тернополяни
не пробачать будь-кому спроби нав’язати
бандитські методи.
– Щоб не допустити вас, Сороколіта
та Навроцького в раду, Сергій Надал навіть готовий ініціювати дострокові вибори. Як ви ставитесь до таких заяв?
– Я вважаю, що це популістичні заяви.
Сергій Надал не готовий сьогодні іти на
вибори. Таким чином він, вочевидь, намагається маніпулювати депутатським корпусом і тими політичними силами, які мають менше шансів потрапити знову в раду.
Проте вибори – це оновлення та актуалізація настроїв виборців. Тому, як на мене,
немає нічого поганого у тому, що вибори в
місті відбудуться достроково. Також варто
наголосити, що депутати свою роботу виконували і виконують справно. А ось міський голова ніяк не бажає або не може організувати роботу сесії. Тому тут ще питання, які саме перевибори слід оголошувати?
- Як ваші виборці реагують на події
під міськрадою? Вони вас підтримують
чи називають «зрадниками»?
– Наразі жоден мій виборець не говорив мені, що я зрадник. Навпаки, вони мене
підтримують: збирають підписи, приходять під стіни міськради. За це я їм щиро
вдячний. Хоча й маю інформацію про те,
що є замовлення «підкупити» бодай кількох моїх виборців, аби вони виступили проти мене. Такі методи застосовуються проти
мене не один рік. Та, на щастя, подібні маніпуляції діють не так ефективно, як раніше.
Люди почали самостійно розмежовувати,
де правда, а де «гнила» маніпуляція. Тому
я абсолютно готовий до будь-якого розвитку подій. Тим паче, що можу сміливо дивитися в очі своїм виборцям, не ховатися від
них. Для мене це - найважливіше.
Тетяна КОЛЕСНІК.
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Михайло Апостол знає,
як наповнити державну казну

Н

а жаль, нерідко задекларовані урядом
реформи не приносять бажаних результатів
лише через відсутність твердої політичної
волі. Відтак, Кабмін гарячково шукає вихід із цієї
непростої ситуації, йде на повідку у міжнародних
спонсорів та популістів, а натомість не завжди
і повністю задіює ті резерви та можливості,
які у найстисліші терміни здатні наповнити
державний бюджет, за три роки позбутися
дефіциту бюджету Пенсійного фонду та раз і
назавжди подолати земельну корупцію.

Наш земляк, радник міністра МВС та експерт у сфері земельних відносин Михайло Апостол справедливо
вважає, що з будь-якого лабіринту проблем можна знайти правильний вихід. Основне – треба нарешті навчитися бачити перспективу, а
не бігати за потягом, який
вже відправився. Зокрема,
на своїй сторінці у соціальних мережах Михайло Апостол написав:

«Даю унікальний і надзвичайно простий рецепт, розрахунок якого зробив з 10 мільйонів гектарів землі державної
власності (а ще є невитребувані та відумерші паї, неуспадкована спадщина, землі резерву і
запасу тощо).
Отже:
- Кабінету Міністрів слід
встановити мінімальну оплату земельного податку за 1 гектар для підприємств всіх форм
власності, наукових установ

(крім дослідних ділянок наукових установ, затверджених
Кабміном), Міністерств, профспілкових організацій, різноманітних державних установ, які
використовуються для вирощування сільськогосподарської
продукції і перебувають у постійному користуванні чи довгостроковій оренді - 4 тисячі
гривень (більша половина і так
йде в чиїсь кишені). Цей крок дозволить залучати як мінімум
40 мільярдів додаткових ко-

штів щорічно.
- Усім вищеназваним користувачам землі державної власності, яку використовують
для вирощування сільськогосподарських культур (крім дослідних ділянок наукових с/г
установ) відмінити пільгове оподаткування і теж встановити мінімальну плату за 1
гектар - 4 тисячі гривень.
- Заборонити всім користувачам с/г земель держвласності проводити форму самовільної відмови від постійного користування. Це право треба
надати Кабміну чи Мінекономіки.
А от контроль за виконання цих пунктів мають здійснювати Мінекономіки, Мінфін та
ДФС .
Для того, щоб використати ці ефективні засоби наповнення державної казни, потрібна лише політична воля».

Акценти
Для усіх продавців
технічно складних
побутових товарів - РРО
Усі без винятку суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж технічно складних побутових
товарів, що підлягають гарантійному ремонту, повинні застосувати
реєстратори розрахункових операцій.
Перелік товарів, які повинні
продаватися виключно через касові апарати, затверджено постановою Кабміну від 16 березня 2017
року №231. Законодавчо затверджено близько 150 моделей реєстраторів розрахункових операцій,
які суб’єкти господарювання можуть використовувати у своїй діяльності.
За незастосування реєстраторів розрахункових операцій
при реалізації товарів передбачено штрафні санкції у розмірі однієї гривні за порушення, вчинене вперше, і 100 відсотків вартості проданих товарів - за кожне наступне здійснене порушення.
Відділ організації
роботи Головного
управління ДФС у
Тернопільській області.

До владних інституцій України - «плінтусова» довіра.

Але кому цікава думка народу?
Виявляється, не війна з Московією, не складна економічна ситуація в країні, не безробіття, не корупція, не олігархат, не імміграція,
не низькі пенсії, не високі ціни та інші
негаразди найбільше турбують деяких українців. Заборона російських
соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники» - ось проблема, яка
нестерпно «болить» багатьох.

Дипломат Богдан Яременко у «Facebook» висловив
думку, що введення візового режиму з Росією безпечніше, ніж заборона «ВКонтакте»
та «Одноклассников». За його
словами, запровадження візового режиму з РФ було б дуже
логічним рішенням, адже без
розриву дипломатичних відносин з країною-агресором
всі інші кроки офіційного Києва сприйматимуться суспільством і Заходом «як напівкрок, вигадка, призначена
приховати власну політичну
неспроможність».
Про доречність запровадження візового режиму з РФ
заявляє і політичний аналітик Олександр Палій. «Ситуація з «Євробаченням» продемонструвала, що чим менше
в нас контактів з росіянами,
тим менше проблем. Це означає, що треба… максимально
обмежити всі контакти», - сказав він у коментарі для ZIK.

А ось реакція нардепів про
можливість скасування безвізового режиму з Московією не
здивувала, враховуючи специфічність українського парламенту. Більшість членів фракції «Блоку Петра Порошенка» ініціативу не підтримали,
сказав заступник керівника
фракції Олексій Гончаренко.
Хоча, наразі жодних рішень
не ухвалювали. Сумніви грунтуються, зокрема, на тому, що
Україна не контролює ділянку спільного кордону, і що Росія також введе візи для українців. Тоді доведеться відкрити російські консульські відділення в обласних центрах, де
утворяться великі черги. Невже справді «слуги» так хвилюються за народ?
Не є таємницею, що більшість депутатів виконують
роль статистів. Реальні ж рішення ухвалює обмежене
коло осіб. А шанувальників
«раші», на жаль, серед вітчиз-

няного бізнесу та політикуму
є достатньо.
Серед плачів за російськими соцмережами відійшло на
задній план повідомлення
прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у «Twitter» про
вісім мільйонів пенсіонерів,
які живуть за межею бідності,
отримуючи всього лише 1312
гривень на місяць. І про те,
що цієї осені, найімовірніше,
повернуться страхітливі платіжки, оскільки прогнозують
нове підвищення вартості комуналки. Рада влітку спробує протягнути законопроекти, пов’язані з черговим збільшенням тарифів, сказав директор аналітичного центру
«Інституту міста» Олександр
Сергієнко. Саме так було торік. Сукупно платіжки можуть
зрости на 10-30 відсотків.
За повідомленням «Фінанси.
ua», таким чином компаніїмонополісти намагатимуться
компенсувати недоотримані
через економність українців
гроші. Адже люди зараз рахують кожну копійку, намагаються використовувати яко-

мога менше світла, води, газу.
За це монополісти можуть їх
«покарати».
Водоканали, наприклад,
підвищують тарифи через масове встановлення лічильників приватними споживачами.
Практика свідчить: реальне
споживання води за лічильником може скласти 2-2,5 кубометри. А до встановлення
лічильника постачальник нараховував по вісім кубів. У результаті, компанії недоотримують свій прибуток. Точніше, надприбуток.
Щодо газу, то до 1 липня
Міненерго має оприлюднити остаточну вартість палива,
яка, судячи з усього, буде вищою за прогнозовану. Експерти кажуть: враховуючи націнку, витрати на транспортування і розподіл газу, вартість
сягне близько 9 тис. грн/тис.
куб. Це - дорожче майже на
третину. А в 2018 році імпортне голубе паливо взагалі добереться до позначки 11 тисяч гривень.
За словами співзасновника Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, якщо
газ подорожчає на 23 відсотки, як це прогнозується, то
тарифи на тепло зростуть
приблизно на 15-17 відсотків.
І це - без урахування можливих коливань курсу валюти.
Водночас, з 1 травня уряд
ухвалив рішення про зниження соціальних норм, за якими розраховуються субсидії. Тому, навіть ті, хто отримує допомогу від держави на

оплату комуналки, швидше
за все, під час наступного опалювального сезону заплатять
більше.
У гвалті за «ВК» та «Одноклассниками» було не до результатів соцопитування про
те, кому найбільше довіряють українці. А суспільна думка є важливою. Так ось, люди
довіряють, у першу чергу, волонтерським організаціям.
Про це заявили 66 відсотків
респондентів, свідчать дані
квітневого опитування Центру Разумкова. А також Церкві, Збройним Силам, Нацгвардії, добровольчому руху (теробороні), Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Довіра до президента
склала 22 відсотки, недовіра 71,9. До уряду - 12,8 і 81,9 відсотків, відповідно. Нацбанку
довіряють 11,7 відсотків, недовіряють - 81,5. Верховній
Раді довіряють лише дев’ять
відсотків українців, а 86,6 - ні.
До прокуратури, судів, держапарату рівень довіри також
украй низький. Як і до партій - 8,6 відсотків, а недовіряють - 83,5.
Дії президента повністю
підтримують лише 4,4 відсотки опитаних; уряду - 2,4;
прем’єр-міністра - 3,9; парламенту - 1,9; спікера - 2,7 відсотків. Як кажуть, приїхали…
До речі, з
євробезвізом
нас, українці!
Ольга
ЧОРНА.

nday.te.ua

Життя

Наш ДЕНЬ

№21 (205) / 24 травня-30 травня 2017 р.

7

До Європи без віз,
але з біометричним паспортом
У

понеділок, 22 травня,
офіційний вісник Євросоюзу
опублікував рішення про
безвізовий режим для громадян
України. Вже з 11 червня всі
охочі, котрі мають біометричні
закордонні паспорти, зможуть
вирушити у мандрівку Європою
без жодних віз. Однак, що робити,
якщо ви не встигли оформити
цей документ? «Наш ДЕНЬ»
дізнавався про особливості
виготовлення біометричних
паспортів у Державній
міграційній службі України в
Тернопільській області.

- Біометричні паспорти містять вмонтований електронний носій, на який записані біометричні дані, параметри особи, у тому числі відбитки пальців, - розповідає головний спеціаліст по зв’язках
із громадськістю та ЗМІ УДМС України
в Тернопільській області Ірина Бойко. Сканування відбитків дітей здійснюється
з 12 років за дозволом батьків чи законних представників. Паспорт громадянина
України для виїзду за кордон оформлюють дітям від народження на 4 роки, громадянам віком від 16 років - на 10 років.
Новина про безвіз спонукала багатьох
мешканців області взятися за оформлення біометричних паспортів. Тож зараз
у відділеннях міграційної служби спостерігається ажіотаж. За словами Ірини Бойко, неможливо однозначно сказати, що це пов’язано із безвізом. Традиційно склалася тенденція до коливання попиту на закордонні паспорти впродовж року: він зростає навесні та влітку
у зв’язку з настанням періоду відпусток
та на новорічно-різдвяні свята, коли з-за
кордону приїжджають заробітчани.
Варто зазначити, що біометричні
паспорти виготовляють з 2015 року. У
минулому році їх було виготовлено на
Тернопіллі близько 40 тисяч – це половина всіх виготовлених закордонних документів у 2016-му.

Мандруємо
по-новому

Б

езвізовий режим
дозволить
українцям
перебувати за кордоном
протягом 90 днів у
будь-який довільно
вибраний 180-денний
період. Однак,
вирушаючи в Європу,
не варто забувати про
правила, яких слід
дотримуватися, щоб без
перешкод перетнути
кордон.
- Окрім закордонного паспорта, для подорожі в Європу необхідно мати документи, що підтверджують вашу
платоспроможність, - розповідає начальник управління міжнародного співробіт-

Чи готові тернополяни до поїздок в ЄС?

Де можна оформити
їпаспорт для виїзду
за кордон

На Тернопільщині з початку року
майже вдвічі збільшилась кількість підрозділів міграційної служби, в яких громадяни можуть оформити і паспорт для
виїзду за кордон. Відтак, сьогодні ці послуги можна отримати у кожному районному секторі міграційної служби,
у Тернопільському міському відділі та
управлінні ДМС України в області. Для
отримання послуги громадяни можуть
звертатися у будь-який підрозділ міграційної служби незалежно від місця реєстрації.

Вартість

Адміністративний збір за оформлення паспорта громадянина України для
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм становить:
впродовж 20 днів – 557 грн. 32 коп.,
впродовж 7 днів – 810 грн. 32 коп.
Вартість закордонного паспорта для
дітей така ж, як і для дорослих.

Необхідні документи

Відповідно до вимог законодавства
для оформлення паспорта для виїзду за
кордон необхідно подати:
- паспорт громадянина України (для
осіб, що досягли 14-річного віку) чи свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта особі, що не досягла
14-річного віку);
- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або оригінал
документа про звільнення від нього;
- у разі оформлення паспорта особі,
що не досягла дванадцятирічного віку,
або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см та одну фотокартку розміром 10 х 15 см для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування;
- документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків (ідентифікаційний код) у разі
його наявності.

Записатися можна онлайн
або у терміналі

З лютого на Тернопільщині почала
працювати система електронної черги
для запису на оформлення ІД-картки та
паспорта громадянина України для виїзду за кордон. До сервісу підключені обласне управління ДМС, Тернопільський
міський відділ, Кременецький, Чортківський, Тернопільський районні сектори
міграційної служби.
Електронна черга створена для того,
щоб організувати людей, уникнути скупчень у підрозділах міграційної служби,
скоротити термін їхнього перебування в установі. Громадяни, які мають доступ до Інтернету, можуть записатися до
електронної черги, не виходячи з дому,
за посиланням http://dmsu.gov.ua/online.
Ще один спосіб – скористатися терміналом у
підрозділах міграційної
служби.

Юля ТОМЧИШИН.

Вдосталь грошей, маршрут та нічліг –
кордон відкритий, та чи доступніший?

ництва та фандрайзингу Тернопільської ОДА Віталій Сікіринський. - Варто зазначити,
що кожна держава має щодо
цього свої вимоги. Так, якщо
мова йде про Угорщину, тут
мандрівнику необхідно всього
лиш 3 євро на добу. У Франції
— не менше 35 євро на добу.
У Польщі знадобиться близько 70 євро на добу. Отже, люди
повинні заздалегідь спланувати, через які країни пролягатиме маршрут їхньої подорожі.
Важливим моментом є й те,
що, перебуваючи за кордоном,
необхідно мати медичну страховку, яка покриватиме всі витрати у разі виникнення нещасних випадків. Також вар-

то обгрунтувати мету свого
візиту: чи то запрошення на
якийсь захід, квиток на концерт або ж, при потребі, розповісти про маршрут мандрівки.
- Стосовно бронювання житла, наголошую: це не є
обов’язковою вимогою. Адже у
когось можуть бути родичі за
кордоном, хтось інший може
домовитися про безкоштовне
проживання, - пояснює Віталій
Сікіринський. - Нерідко українці бронюють місце у хостелі, проживання в якому вартує
відносно дешево, але, разом з
тим, підтвердження про його
бронювання на електронну
пошту не надсилається.
Що стосується роботи за

кордоном, безвізовий режим
також надає громадянам певні
переваги. Раніше людина, яка
вирішила працювати за кордоном, повинна була відкрити
візу й аж після цього вирушати на роботу, про умови якої не
завжди було відомо. Тепер же
українець матиме змогу спочатку поїхати й ознайомитися з місцем роботи, зважити
всі «за» і «проти» та прийняти для себе остаточне рішення. Для праці за кордоном необхідно оформити робочу візу
на основі запрошення від роботодавця.
Варто додати, Закон України не забороняє громадянам
нашої держави мати два за-

кордонні паспорти — біометричний та старого зразка.
- Ті, хто не бажає виготовляти біометричний паспорт,
бо ще користується візою у
паспорті старого взірця, теж
матимуть право перетинати
кордон відповідно до терміну
відкритої візи, - зазначає Віталій Сікіринський. - Єдиний
нюанс - це так званий «чистий
паспорт». Це коли громадянин, маючи закордонний, паспорт, жодного разу не перетинав кордон. Прикордонники
звертають на це увагу й ставлять такому мандрівнику значно більше питань, аніж людині, яка вже неодноразово перетинала кордон.
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Спартакіада

Газовики Тернопілля
змагалися у силі
та спритності
У

Підволочиську відбулася традиційна ХХХІ
спартакіада серед працівників газових господарств
області та ХІІ - серед їхніх дітей «Майбутні
олімпійці - серед нас». У змаганнях взяли участь
найкращі спортсмени підприємства. Напередодні
відбіркові тури провели у районах, тож на саму
спартакіаду приїхали лише переможці - 115 дорослих
і 78 дітей. Свої сили вони випробовували в армспорті,
міні-футболі, настільному тенісі, легкій атлетиці,
шашках та дартсі, а також рухових іграх - для дітей.

На стадіоні Підволочиська
учасники змагань на чолі з оркестром пройшли урочистою ходою та запалили символічний
вогонь спартакіади.
– Ми маємо одні з кращих
показників в Україні із розвитку газифікації, – зазначив голова правління ПАТ «Тернопільгаз»
Олег Караванський. – Я пишаюсь,
що із 1250 населених пунктів 921
газифіковані. Наш колектив сумлінно працює і постійно долає
багато перешкод. Ми розвиваємо
газифікацію краю, забезпечуємо
надійне газопостачання 12,5 тисяч кілометрів розподільних газових мереж. А поряд з тим дбаємо про об’єднання наших пра-

цівників, їх відпочинок і дозвілля. Я безмежно вдячний дітям,
які приїздять на наші змагання. Для них це справжній старт у
спорті. Адже багато учасників нашої спартакіади змогли досягти
значних висот у спорті й сьогодні змагаються на всеукраїнських
і європейських чемпіонатах.
Із відкриттям змагань працівників газового господарства
області привітали начальник
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Тернопільській області Федір Бортняк, керівники Підволочиського району – голова районної ради Ігор Монартович, райдержадміністрації Борис Они-

щук та селищний голова Віталій
Дацко. Вони подякували підприємству за чудову роботу та побажали успіхів і досягнень на майбутнє.
Серед учасників спартакіади – і новачки, і вже досвідчені спортсмени. Приїхали на свято родинами, аби відпочити, повболівати, показати, чого варті,
та захистити честь своїх колективів.
Школяр Ярослав Ковальчук із
села Пишківці Бучацького району вперше приїхав на спартакіаду. Він змагався з ровесниками у
бігу на 60 метрів.
- Мені тут дуже сподобалося, сказав хлопчик. – Я кілька тижнів

готувався до змагань, тож сподіваюся на перемогу.
Контролер з обліку газу з Теребовлянщини Володимир Березовський займається гирьовим
спортом близько 20 років. Вже не
вперше бере участь у змаганнях.
Займав призові місця і на Всеукраїнській спартакіаді. Цьогоріч
також переміг у категорії до 70
кілограмів.
- Я вважаю, що потрібно популяризувати спорт серед молоді та організовувати такі заходи, щоб об’єднувати колектив нашого підприємства та наші сім’ї
у велику родину, - каже спортсмен. – Хочу подякувати Олегу Караванському, що в цей непростий

час знаходить можливість організовувати такі змагання. Для нас
– це дуже важлива подія, справжнє свято.
За результатами змагань серед дорослих 1 місце здобуло Козівське УЕГГ, 2 місце - головне підприємство ПАТ «Тернопільгаз», 3
місце – Чортківське УЕГГ. Серед
дітей 1 місце – Бережанське УЕГГ,
2 місце – Збаразьке УЕГГ, 3 місце
– Шумське УЕГГ. Переможців нагородили кубками, грамотами та подарунками.
Юлія
ТОМЧИШИН.
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Новини
Україна
Рада показує всій країні,
як не можна працювати

Наш ДЕНЬ

громадяни України і Туреччини, які користуються паспортами у формі ID-карти з
безконтактним електронним носієм, зможуть в’їжджати, виїжджати, прямувати
транзитом та перебувати без віз на території Туреччини і України, відповідно, терміном до 90 днів протягом 180 днів.
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Світ
Польща збільшує кількість
митників на кордоні з Україною

Травневі холоди пошкодили
половину врожаю фруктів

Після скандального місячного неробства, яке депутати собі подарували,
запрацював парламент. Але похвалитися
результатами законодавці не можуть. 250
депутатів, приміром, розписались у відсутності будь-яких претензій до Януковича і
його клану. Водночас ці люди називають
себе патріотами, фотографуються у вишиванках і засуджують європейських політиків, які думають про зняття санкцій з Росії,
повідомляє ТСН. У санкційному списку - 21
діяч. Після провалу генпрокуратурою розслідування їхніх злочинів, ці персональні
санкції могли б, принаймні, ускладнити їм
бізнес в Україні. Проте було лише 202 голоси замість потрібних 226. Кажуть, це через присутність у списку олігарха Дмитра
Фірташа. Також депутати навіть не захотіли поставити у порядок денний медичну
реформу. Її обіцяв і президент Петро Порошенко, але його власна фракція майже повністю проігнорувала слова свого вождя.
Нардепи мали учергове «вбити» і Антикорупційне бюро. Ідея законопроекту виглядала ідіотською, але в парламенті планували назбирати за нього 260 голосів. Законодавці хотіли зробити так: якщо одне відомство закриває кримінальну справу, то
друге зобов’язане теж її закрити. Цей фантастичний документ не поставили на порядок денний лише після акцій протесту і
шаленого тиску іноземних структур.

99 відсотків бурштину
видобувають нелегально

В Україні не вміють вирішувати
проблеми з надрами, тому ситуація з
нелегальним видобутком бурштину
триватиме далі. Про це заявив очільник Нацполіції Сергій Князєв у інтерв’ю
«Фокусу». «Офіційно наша країна за рік
видобуває всього п’ять тонн бурштину.
На Гданській же біржі у день продається
10 тонн! 99 відсотків цих продажів - нелегальний український бурштин», - наголосив він. На думку Князєва, вирішення проблеми з незаконним видобутком
- у руках парламенту і уряду, які мають
створити формулу, інакше в Україні буде,
«як на Алясці за часів золотої лихоманки».

Окупити «Євробачення» не вдалося

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» приніс Україні близько 500
мільйонів гривень, тоді, як на підготовку до шоу витратили 655 мільйонів. Про
це повідомляє «ЛІГА.net», зазначаючи, що
455 мільйонів було виділено з держбюджету, ще 200 мільйонів - із бюджету Києва. За даними КМДА, на «Євробачення»
приїхали близько 60 тисяч туристів - із них
майже 20 тисяч - іноземці. Проте, ані квиткові агентства, ані ресторатори, ані міжнародний аеропорт «Бориспіль» не змогли підвищити доходи за рахунок конкурсу. Вдалося заробити хіба що готельєрам.

До Туреччини можна
їздити за ID-картками

Кабмін затвердив угоду з урядом Туреччини про взаємні поїздки громадян на підставі внутрішніх паспортів у
вигляді ID-карток. Відповідне рішення
було ухвалене на засіданні уряду, передає
«Інтерфакс-Україна». Угода передбачає, що

Через аномально холодний травень
обмерзла частина майбутнього врожаю
фруктових дерев і ягідних культур. Про
це пише «Liga.net». «В Україні катастрофа: загинуло близько 50 відсотків врожаю,
а це - майже мільйон тонн продукції», - зазначив голова галузевої асоціації «Укрсадпром» Дмитро Крошка. Аналогічну оцінку дають в Українському клубі аграрного
бізнесу. Експерт УКАБ Олександр Донченко каже, що за офіційною статистикою, понад 80 відсотків плодово-ягідної продукції виробляється не приватними підприємствами, а в домашніх господарствах. Чи
зможуть приватні торговці наситити ринок - велике питання. Ціни, відповідно, також неабияк зростуть.

Скільки Mail.ru заробляє
на українцях?

Група компаній Mail.ru щорічно заробляла в Україні понад 100 мільйонів
гривень на рік. Про це в ефірі «5 каналу»
заявив політтехнолог, директор компанії
«Berta Communications» Тарас Березовець.
«Заборона російських web-сервісів - не
цензура. Це санкції, які введені поки що на
три роки. Тільки Mail.ru в Україні щорічно
заробляли понад 100 мільйонів гривень
або чотири мільйони доларів. Тому втрати
російських компаній будуть величезні - десятки мільйонів доларів», - сказав Березовець.

Послуги стоматолога
подорожчають

Кабмін запроваджує додаткову сертифікацію якості медичного обладнання, виробленого у Європі. Відтепер весь
європейський імпорт за однаковою процедурою перевірятимуть двічі - в ЄС і в Україні, повідомляє «Gazeta.ua». А оскільки стоматологічна галузь у нашій країні імпортозалежна, то це нововведення суттєво
ускладнить процес закупівлі й призведе
до подорожчання обладнання, - нарікають
фахівці. «В Україні дуже мало власних виробників. Згадана процедура є надто дорогою, вона може перенести свою вартість на
кінцевий продукт», - пояснив президент
Асоціації імпортерів і виробників стоматологічної продукції Микола Сліпченко.

Залізницею за кордон: куди і
за скільки можна мандрувати?

Україна має пряме залізничне сполучення з Польщею, Словаччиною, Чехією, Угорщиною, Молдовою, Румунією. До Польщі щодня їздять три потяги. Квиток на маршрут Київ-Перемишль
зі Львова обійдеться у 172 гривні. Дорога з Києва до Варшави у потязі триває 16
годин. Він не зупиняється в Україні, а в
Польщі проїжджає Холм і Люблін. Квиток коштує 2400 гривень. Зі Львова курсує поїзд до Вроцлава, він зупиняється
у Кракові й Перемишлі. Вартість - 1800
гривень. У Братиславу (Словаччина)
можна відправитися у причіпному вагоні. З Києва квиток обійдеться у 2200
гривень. Потяг їде через Хмельницький,
Тернопіль, Львів і Кошице - п’ять днів
на тиждень, крім четверга і п’ятниці, а
також не відправляється 30 серпня, 13
вересня і 15 листопада. Вартість квитка з Києва до Праги (Чехія) - 2900 гривень. Потяг курсує щодня через Вінницю,
Хмельницький, Тернопіль, Львів, Чоп,
Кошице. Дешевше обійдеться дорога в
Будапешт (Угорщина). Зі Львова - 1370
гривень. Потяг курсує щодня через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів,
Чоп, пише «Сьогодні».

У зв’язку із запровадженням з 11
червня безвізового режиму між Україною та ЄС, митна служба Польщі планує
збільшити штатну чисельність свого
персоналу на кордоні з Україною. Про це
інформує міністерство фінансів Польщі.
«У зв’язку із запланованим скасуванням
віз для громадян України міністерство фінансів Польщі планує розширити штатну чисельність на польсько-українському
відрізку державного кордону за рахунок
додаткових посад з огляду на прогнозовані потреби і ймовірне зростання прикордонного руху», - йдеться у повідомленні.
У мінфіні Польщі прогнозують, що в перші дні після введення безвізового режиму
можна очікувати на «незначне збільшення часових рамок на перевірку», на що
митна служба реагуватиме «у відповідності до потреб».

У Московії заговорили
про приєднання Донбасу

Екс-керівник
«Росспоживнагляду» Геннадій Онищенко заявив, що Росія повинна «забирати Донбас до себе».
Про це він сказав у коментарі tvrain.ru на
виставці «Індустріальна спадщина Донбасу», яка пройшла в Держдумі. Онищенко
назвав Донбас «могутньою індустріальною країною», висловив захоплення «суворою робочою красою» вугільних шахт.
І сказав: «Треба це розвивати. Але треба діяти більш рішуче. Треба нам забирати Донбас до себе, і вистачить нам гратися в піжмурки. Ось моя позиція». Подібні
висловлювання в РФ відбуваються, зазвичай, із «благословення» вищого керівництва країни.

Яка країна Європи
найбільш релігійна?

Американський інститут дослідження громадської думки «Pew Research
Center» повідомляє, що за чверть століття після краху комунізму релігія відіграє важливу роль в житті мешканців Центрально-Східної Європи. Результати опитування були представлені у будинку Інституту статистики Католицької
церкви у Варшаві, повідомляє «Polradio». У
Центральній Європі Польща посідає перше місце за поширеністю релігійної практики, хоча відсоток католиків останніми
роками знизився із 96 до 87 відсотків. Автори звертають увагу і на результати досліджень, проведених в Росії та в Україні.
Комуністична влада забороняла правити
богослужіння й пропагувала атеїзм. Тепер
чисельність осіб, які вважають себе християнами в обох країнах, майже подвоїлася. Але… в Росії раз у тиждень церкву відвідує шість відсотків православних. Тим
часом у Польщі участь у недільній месі
бере 45 відсотків католиків.

У британській школі введуть
спідниці для хлопців

В одній із приватних шкіл Лондона хлопцям планують дозволити носити спідниці. Про це повідомляє ВВС.
У школі пояснюють цю ініціативу прагненням зрівняти в правах юнаків і дівчат,
яким дозволено носити штани. У школі
«Highgate», де мають намір ввести нову
форму, раніше заявляли, що все більше її
учнів починає сумніватися у власній гендерній ідентичності.
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Німеччина стає
небезпечною для туристів

Експерти Всесвітнього економічного форуму опублікували рейтинг найпопулярніших країн світу, де Німеччина посіла третє місце. Однак, якщо подивитися інший рейтинг, який відображає список
найбезпечніших країн для туризму, то тут
Німеччина опинилася на 51 місці, після Таджикистану і Бельгії, інформує «Germania.
one». «Туристи більше не відчувають себе
в безпеці, перебуваючи в Німеччині, - каже
представник Всесвітнього економічного
форуму Георг Шмідт. - Однією з причин є
страх перед терроризмом». Опустилися у
рейтингу безпеки також Франція, Італія,
Великобританія. Найбезпечнішими країнами в світі зараз є Фінляндія, Об’єднані
Арабські Емірати, Ісландія, Оман, Гонконг,
Сінгапур, Норвегія, Швейцарія, Раунду і
Катар.

Внучка імператора Японії
відмовилась від титулу
принцеси заради кохання

В імператорському домі Японії повідомили про майбутні заручини принцеси Мако Акісіно - першої внучки
правлячого імператора Акіхіто і старшої доньки його сина Акісіно. Обранцем
25-річної принцеси став її ровесник Кей
Комура, співробітник юридичної фірми,
повідомляє ВВС. В Японії побоюються, що
імператорська сім’я не зможе виконувати
свої громадські обов’язки, якщо принцеси
й надалі виходитимуть заміж за простолюдинів і втрачатимуть через це свій титул. Відповідно до закону Японського імператорського дому, якщо жінка з імператорської родини виходить заміж не за
аристократа, вона стає простолюдинкою
і їй виплачується одноразова допомога
від держави. Коли у 2005 році Саяко Курода - єдина донька імператора Акіхіто та імператриці Мітіко вийшла заміж за міського дизайнера, вона отримала близько 150
мільйонів ієн ($1,3 млн).

Король Нідерландів
підпрацьовує пілотом

Король Нідерландів ВільгельмОлександр підтвердив, що працює пілотом на пасажирських перевезеннях. Про
це інформує ВВС. Вільгельм-Олександр
працює другим пілотом, а в цьому статусі
йому не обов’язково називати своє ім’я пасажирам. Однак він зазначив, що деякі пасажири все ж упізнавали його. Король розповів, що планує продовжувати своє авіазахоплення.

Де найкоротший авіарейс у світі?

Найкоротший комерційний рейс у
світі триває всього кілька хвилин і проходить між двома шотландськими островами Уестрей і Папа Уестрей. Пасажири проводять в літаку менше п’яти хвилин, причому половина цього часу йде на
запуск двигуна, розбіг і гальмування. Відстань між пунктами - 2,7 км - трохи більше середньої довжини злітно-посадкової
смуги у великих аеропортах. Час у дорозі - від 53 секунд до двох хвилин, залежно
від напрямку вітру, повідомляє «Форбс».
У будні літак літає в обидва напрямки. А в
суботу рейс виконується з Уестрея в Папу
Уестрей, назад повернутися можна тільки в неділю. Квитки на рейс коштують
17 євро в один кінець. Кому потрібен цей
рейс? На ньому літають місцеві жителі, в
основному студенти і вчителі з Уестрея.
Річ у тім, що на Папа Уестрей розташовані понад 60 археологічних пам’яток і розкопок. Іноді літаком користуються лікарі
й пацієнти: на острові Папа Уестрей живуть близько 90 осіб, але медичних установ там немає. І, звичайно, рейс популярний у
туристів.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Невигадана історія

Цитати відомих людей

М

про дружбу

Д

уже часто ми недооцінюємо значення
дружби і друзів у нашому житті. Тому
тема сьогоднішньої добірки - цитати
відомих людей про дружбу.

Сімейне

гніздечко

"Нещасні не мають друзів". Джон Драйден
"Без дружби жодне спілкування між людьми
не має цінності". Сократ
"Довіра - перша умова дружби". Жан де Лабрюйєр
"Без справжньої дружби життя - ніщо". Цицерон
"У бідності та інших життєвих нещастях справжні друзі - це надійний прихисток". Арістотель
"У дружбі немає жодних розрахунків і міркувань, окрім неї самої". Мішель де Монтень
"Дружба - найнеобхідніше для життя, так як
ніхто не побажає собі життя без друзів, навіть
якщо б він мав усі інші блага". Арістотель
"Дружба, заснована на бізнесі - краще, ніж бізнес, заснований на дружбі". Джон Рокфеллер
"Дружба і довіра не купуються і не продаються". Г. Троєпольский
"Дружба подвоює радості та скорочує наполовину прикрості". Ф. Бекон
"Дружба є рівність". Піфагор
"Основою дружньої прихильності є ті вигоди,
які друзі розраховують отримати один від одного.
Позбавте їх цих вигод - і дружба перестане існувати". Поль Анрі Гольбах
"Дружба - не такий жалюгідний вогник, щоб
погаснути в розлуці". Йоганн Фрідріх Шиллер
"Дружба - не послуга, за неї не дякують".
Г. Державін

Сокровенне

А

любов материнська –
глибока криниця чистої
джерельної водиці, яку
п’ємо, щоб зцілитися. Ця любов
така ніжно-лагідна, як сонце, і
немає її існуванню ні кінця, ні
краю за жодних часів і століть.
Вона жива і продовжується з роду
в рід. Для кожної дитини любов
матері – найважливіша в її житті.
Коли поруч матір, світ здається
яскравим, барвистим, наповненим
щасливими роками безтурботного
дитинства чи юності.
Мати – це Людина, яка необхідна завжди, як цілюще повітря, як зелений оазис душевного спокою, без якого неможливо обійтися у важку хвилину. Слова матері – велика розрада і допомога при різних обставинах і проблемах. Її поцілунок
тамує біль і горе, а чарівна усмішка – пахуча, як квітка, що дарує дитині радість і
щастя.
І ще, і ще можна продовжувати перелік
різних властивостей материнської любові, яка допомагає творити добро, сміятися,
радіти, любити життя, дане нам Всевишнім. Найперше – любити і цінувати найкращу людину на землі – рідну матір…
Ці думки обіймали Оленку після того,
як її матусі раптово не стало. Її ниточка
життя обірвалася так стрімко, що дівчина спочатку розгубилася: «Що це? Хто забрав мою маму від мене? Як я буду жити
без неї?». Питань було безліч, але ніхто не
давав на них жодних відповідей. Раптово
зникли і материнський голос, і її усмішка,
і лагідні руки.
«Я – сирота…», - повторювала раз у раз
дівчинка. Не стало тієї, кого Оленка любила всім серцем, всім своїм єством. Тієї,
яка вела її у світ жорстокий і, водночас,
прекрасний. Тієї, з якою Оленка почувалася досить впевнено, адже під материнським крилом було так затишно і приємно
на душі. Від теплих материнських обіймів
Оленка розцвітала, як квітка. Коли Софія

Хай день позичить
чисту вроду,
Хай вік нап’ється
із криниці
Мого прекрасного
народу
Води, що в усмішці
іскриться…
На фото постійної читачки
та передплатниці «Нашого
ДНЯ» З. Бойко: внучка Олена
Шефер з племінником
Михайликом Мельником з
Бережан.

Найцінніше

багатство це –

Мати…
хворіла, то доня старалася чимось допомогти мамі: заварювала трав’яний чай, купувала солодощі та ліки. А також просила
Діву Марію, щоб оздоровила її неньку.
…Коли Оленці було дев’ять літ, вона
тяжко хворіла. Була потрібна термінова
операція, бо знеболювальне вже не допомагало. Мати готова була прийняти цей
біль сама, щоб дитина була здоровою. Софія везла Оленку в обласну лікарню на
операцію, боячись, щоб чогось гіршого не
сталося з її дівчинкою. Оленка важко дихала і пересилювала нестерпний біль. Він
вривався зойком і горем у материнське
слабке серце, що обливалося кров’ю.
Коли Оленку готували до операції, дівчинка бачила сумне материнське обличчя, а її очі були переповнені сльозами відчаю. На устах – тільки молитва: «Боже, допоможи врятувати мою кровинку, забери
мене до себе, а їй дай ще довге життя, бо
вона тільки починає жити і тобі служити».
Оленці здавалося, що вона тією хворобою принесла своїй матусі великий тягар. Тому гарячими долоньками обіймала
маму і щиро просила: «Матусю, не переживай так, бо в тебе хворе серце. Не тривож
його – я буду жити. Ісусик добрий, він допоможе».
Коли Оленку забрали на операцію, Софія в коридорі лікарні навколішки впала перед образом Спасителя і ревно молилася. Вона з розпачем у душі благала Ісуса
про оздоровлення своєї дитини. А Він, ніби
промовляв до неї: «Не бійся, а тільки вір». І
Софія вірила та відчувала, що Бог з ними і

тільки Він допоможе у їх терпінні.
Лікарі виявилися професіоналами
своєї справи. Операція пройшла успішно,
лише Оленка важко та довго відходила від
наркозу. І знов тріпотіло материнське серце: «Тільки, щоб все було добре».
Коли Оленка відкрила очі, мама була
поряд. Лагідно погладила доньку по голівці: «Доню моя дорогесенька, ти жива. Дякую Господу». Софія зайшлася плачем. Це
були сльози матері, сльози гіркоти і радості. Оленка втішала неньку: «Не плач, матусю. Я люблю тебе. Я буду жити. Ми будемо
разом. Не хвилюйся».
Операція минула, але Оленчине
здоров’я не дуже направилося. Її завжди
щось боліло, і на це вона скаржилася своїй
мамі. А мати, як мати. Знову зверталася до
лікарів, просила оглянути її дитину. Знову робили обстеження, аналізи. «Ваша дитина здорова. Ми не знаходимо у неї жодних медичних відхилень», - повідомляли.
«Може, вам до церкви звернутися, чи до
знахарів-цілителів? Це якісь людські навроки, якщо медицина тут безсила», - одного разу сказала Софії старша жіночка,
яка сиділа з ними у черзі до лікаря.
І Софія, як та ластівка, кидалася то в
один бік світу, то в інший, щоб лише допомогти своїй дитині. Адже Оленка в неї єдина жива душа і вона любить її найбільше за всі інші блага та готова віддати своє
життя, щоб та була здоровою.
«Не хочуть злі люди, щоб ваша дитина
була щасливою, той роблять всілякі пакості. Тепер таких людей багато. Своїх дітей
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мають, а з вашої долю здирають. Моліться
за своїх кривдників. Бог їм суддя», - сказав
Софії старенький священик.
«Ой, людоньки, - бідкалася мати. – Чим
я тим людям завинила, чи моя дитина? Не
мають вони ні совісті, ні Бога в серці». Ходила Оленка до церкви, до сповіді, до причастя, щиро молилася. І легше ставало
зболеному тілу – вже частіше посміхалася,
з’явився апетит, допомагала матусі. А от
Софія від тих життєвих переживань змарніла, серце давало про себе знати: задишка, аритмія, підвищений тиск. Так з кожним днем все гірше і гірше ставало їй.
Той чорний день настав миттєво – згасла Софіїна життєва свічечка, яка горіла, насамперед, для Оленки. Заметушилася Софія, впала і вже ніхто не зміг їй зарадити.
Пішла в інший світ – кращий чи гірший?
Про це ніхто не відає. А Оленка залишилася одна, як билинка в полі, серед людей і
злих, і добрих. Хтось осуджував, хтось допомагав добрим словом чи ділом. А лиходії тішилися з чужого горя і виглядали з-за
тину: «Як вона тепер буде сама жити? Без
мами». Та Бог дає терпіння і дає силу його
нести.
Приходить Оленка часто на могилу матері, бо з ким так від душі порозмовляє,
як не з нею. Постоїть, помолиться, а потім розказує про свої проблеми і успіхи,
про все-все, що її у цьому світі огортає. А
сльози рікою пливуть по обличчю і стікають струмочками на мамину могилу. Тільки мати вже не чує того стогону, душевного болю своєї дитини.
Проте в Оленчиному серденьку материнська любов залишилася вічно жити.
Адже ця любов найріднішої людини тримає її на світі. Оленка вірить, що добро перемагає зло. Вона живе під омофором Пресвятої Богородиці, яка покриває її ним від
зла, терпінь і нещастя. Дівчинка пам’ятає
таку повчальну фразу: «Без Бога – ні до порога». Тому щодня щиросердно молиться до Отця Небесного за своє здоров’я, за
здоров’я підлих людей і за упокій душі
своєї любої неньки. А материнська любов
– вічна.
Оксана КИШКАНЮК.

арта від злості не
знаходила собі
місця. На душі їй
і так кепсько, а тут ще
й сусідка Єва підливає
смолу до вогню. Мовляв,
нізащо не віддавай
доньку за сироту, бо після
смерті чоловіка заледве
зводиш кінці з кінцями,
а тут добавиться ще
один рот. А ще – обручки,
весільне вбрання, кошти
за реєстрацію шлюбу в
РАГСі, церкві – усе стане її
проблемою, адже діти іще
власних заощаджень не
мають.
А що вона може вдіяти, коли
Юля заявила, що уже вагітна?
Донька аж світиться щастям,
коли говорить про Павла! Видно, від долі не втечеш… Та й Павло, начебто, хороший хлопець, до
будь-якої роботи беручкий. І огорожу змайстрував, і старі надщерблені сходини загладив. Журавля, якого буревій зламав, знову приладнав до криниці. Словом,
вказувати йому не треба – сам бачить, де чоловіча рука потрібна.
Минали дні, місяці, відколи
Юля з Павлом побралися. Юля народила двох дівчаток-близнючок
– Наталочку і Тетянку.
Марта наспівувала їм колискові, пеленала, вставала до них
вночі, і, ніби, аж помолодшала.
Перші слова, перші кроки і причастя – усе було в присутності бабусі. На сімейній раді Павло запропонував добудувати хату, щоб
доньки свою кімнату мали, усім
було комфортно і зручно. Тим
паче, майстрам за роботу оплачувати не доведеться – сам і мурувати і столярувати вміє, лишень
би кошти на будматеріали зібрати.
Ідея Павла сподобалася Юлі.
Вона загорілася бажанням поїхати за кордон. Доньок є на кого залишити, роботу подруга пообіцяла підшукати, отож, можна не вагатись.
З важкою душею відправляла
Марта Юлю в Італію. «Чому сльози на очах, мамо? Мільйони жінок
тепер на заробітках. Усі розбагатіли, погарнішали. Зароблю на хату
і повернуся», - цілувала Юля посивілу мамину голову.
За короткий час замайорів,
мов у казці, барвистими кольорами їх особняк. Але Юля додому не
спішила. Хоч донечки щоразу нагадували їй у соцмережах, що люблять і дуже сумують.
«Ще зароблю на нові меблі і
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Одну доньку Бог забрав,

а іншу - послав
техніку, вже назавжди повернуся до вас, мої квіточки», - обіцяла Юля.
Одного разу вона поспішала
до «буса», щоб передати пакунок
додому. Звідкись взялося авто,
що з шаленою швидкістю помчало на зелений колір світлофора.
Сильний біль в усьому тілі, перелякані крики перехожих, які з жахом спостерігали, як тіло Юлі поволокла автівка, калюжа крові, і
все… Вона загинула на місці.
Боже милостивий, якими нестерпно тяжкими були дні, коли
чекали на домовину з її тілом.
Враз посивів Павло, а Марта безутішно голосила вдень і вночі.
Брала з собою онучок і виходила
на дорогу, виглядати своє горе. В
останню путь проводжало Юлю
усе село. Зраненим птахом припадав біля домовини Павло, втрачала свідомість зчорніла від горя
Марта, від якої не відходила сільська фельдшерка. А Тетянка з
опухлими від сліз очима, не могла
збагнути, чому її сестричка мовчить, не каже ні слова. Невже їй
не шкода мами? Прибиті горем,
усі вони не розуміли, що Наталочка втратила мову…
Сум і журба зависли в кожному куточку їх оселі. «Чому Господь
забирає найкращих? – не могла
змиритися Марта. - Тепер усі ми
стали сиротами, Павлику. Тож мусимо разом нести тяжкий хрест».
Павло возив Наталю по лікарях. Вони запевняли, що з часом мова до неї повернеться. Усе
спричинив сильний стрес, якого
дитячий організм не зміг здолати. На плечі Павла лягла нелегка
ноша: лікувати доньку і довершувати те, про що мріяла Юля – облаштовувати по-сучасному житло, встановити індивідуальне
опалення…
За клопотами швидко минав час, загоювалися рани. Марта запримітила, що зять повеселів, часто допізна затримувався у
справах. Серце Марти стискалося
від болю: невже у Павла з’явилася
інша? Невже забув її Юлю? Якось
відвела душу перед Євою. «Його
також можна зрозуміти, Марто.
Життя триває, а Павло ще молодий. Може і закохатися, і одружитися. А чому б ні? Зрештою, дівчаткам потрібна мама», - сказала сусідка.

Марта вийшла від Єви у сльозах. Що таке каже подруга? Як
може вона, Марта, прийняти у
свій дім ту, котра замінить Юлю?
Та вона ладна в могилу лягти поруч з донькою, аніж бачити Павла
з іншою!
Заледве переступивши поріг, Марта Павлові просто у вічі:
«В тебе хтось є, зятю?». Останнім
часом Павло помітив, що Марта
якось дивно поводиться, відчував
її підозри, але це запитання збило
його з пантелику. Розумів – віднікуватися марно і шила в мішку не
втаїш. Ховаючи очі, слово за словом, він зізнався, що в нього дійсно є дівчина, з якою знайомий
ще з інтернату. А зустрів її, коли
возив Наталю в райцентр до спеціаліста, де Леся працює медсестрою. Вона добра і дуже вродлива. А ще, він впевнений, любить
його доньок.
Марті в очах потемніло від почутого: «Виходить, я не помилилася, зятю? Паскудник! Кавалер
клятий! Геть з мого дому!».
Усю ніч Марту гризли суперечливі думки. Намагалася зрозуміти Павла – справді, не бути ж
назавше йому одному. Та серце
розуміти не хотіло, як він мін покохати іншу. Над ранок зморив її
сон. Прокинувшись, побачила порожню шафу у передпокої. Страх
скував тіло. «Невже Павло справді пішов? Зоставив її одну, без
онучок – рідних кровинок її Юлі?
Ну й нехай! Побідують і повернуться», - подумала.
Минав час, але Павло з дітьми
не з’являвся. Марті ще довго вчувалося дзвінке щебетання онучок, Павлове «що нині робити,
мамо?», з яким розпочинав кожен
наступний день.
Від знайомих довідалася, що
Павло з сім’єю живуть у райцентрі в найманій квартирі. Доньки
кличуть Лесю мамою, яка любить
і доглядає їх, як рідних. А Наталочка не лише заговорила – вона
співає! Бере участь у пісенних
конкурсах, разом з Тетянкою відвідують музичну школу.
Того дня скупчувалися в небі
дощові хмари, гудів сильний вітер, коли Марта лізла по драбині на горище, де сушила лікарські
трави. Переставляла важкі ноги,
як вмить запаморочилося в голові, оніміли руки, відпустили ща-

бля… Не знає, скільки пролежала без свідомості. Очуняла у реанімації, побачила біля ліжка стривожену фельдшерку, яка саме в
той день навідувала стареньких
підопічних. «У вас – інсульт. Якби
я не зайшла до вас… Ох, Марто,
Марто», - зітхнула вона.
Павло не чекав дзвінка від
фельдшерки. Доньки часто згадували бабусю, але поїхати до Марти не наважувався. Не міг забути, як вона виганяла його, як дорікнула, що після смерті Юлі хоче
бути щасливим. Вирішив порадитися з дружиною, як діяти тепер,
коли Марта потребує їх допомоги. Тип паче, вона лежить тут, в
місті, недолік їхнього дому. Леся,
завжди така розсудлива, щира,
обов’язково дасть мудру пораду.
…Марту неможливо було впізнати. Лежала на ліжку біля вікна
бліда, як полотно. Постаріла, вихудла. Побачивши Лесю з дівчатками, широко відкрила очі: «Це
– ти, дочко? Онученьки, зіроньки
мої ясні, як виросли ви, красунями стали!».
Леся знітилася, адже ніхто ніколи не називав її донькою – виросла в інтернаті, батьків своїх не
пам’ятає, їх позбавили батьківських прав, коли була ще зовсім
маленькою. Дістала з кишені хусточку, витерла Марті сльози, що
потічком котилися по обличчю,
залітали у рубчики-зморшки…
«Усе буде добре. Ми не залишимо вас. Правда, донечки?». Дві
пари карих, як у Юлі, оченят розгублено дивилися на Марту.
«Простіть мене, благаю. Перебирайтеся до села. Не вік же вам
квартиру наймати! Хата пустує,
сумує за хазяїном. Вишні, черешні щоліта так щедро родять, а ви
на базарі купуєте».
Усе відділення виглядало у вікна, коли через місяць Павло з
Лесею забирали Марту з лікарні. Ніби ожив старий сад, посвітліло подвір’я, як Павло з сімейством повернувся у село. До хати,
яку добудовував своїми руками.
Леся завжди радиться з Мартою,
називає її мамою. Вона ж все життя мріяла мати матір! Дехто дивується цьому, на що Марта відповідає: «Дякую Богу, що не залишив
мене саму. Одну доньку забрав, а
іншу – послав…».
Марія МАЛІЦЬКА.

Притча про найважливіше в житті

П

рофесор філософії, стоячи
перед своєю аудиторією, взяв
п'ятилітрову скляну банку і
наповнив її камінням. Наприкінці
запитав студентів: чи повна банка?

Відповіли: так, повна.
Тоді він відкрив банку горошку, висипав її
вміст у велику банку й трохи потряс. Горошок
зайняв вільне місце між каменями. Ще раз
професор запитав студентів, чи повна банка.
Відповіли: так, повна.
Тоді він взяв коробку, наповнену піском, і
насипав його в банку. Природно, пісок зайняв

існуюче вільне місце і все закрив.
Ще раз професор запитав студентів, чи повна банка. Відповіли: так, і цього разу однозначно - вона повна.
Тоді з-під стола він дістав кухоль з водою
і вилив її в банку до останньої краплі, розмочуючи пісок.
Студенти сміялися.
- А зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, що банка - це ваше життя. Камені - це найважливіші
речі: сім'я, здоров'я, друзі, діти - все те, що необхідно для того, щоб ваше життя залишалося
повним навіть у випадку, якщо все інше втратиться. Горошок - це речі, які особисто для вас

стали важливими: робота, будинок, автомобіль. Пісок - це все інше, дрібниці. Якщо спочатку наповнити банку піском, не залишиться
місця, де могли б розміститися горошок і камені. Займайтеся, насамперед, каменями, тобто найважливішими речами в житті; визначте
ваші пріоритети: інше - це тільки пісок.
Тоді студентка підняла руку і запитала
професора, яке значення має вода.
Професор усміхнувся:
- Я радий, що ви запитали мене про це.
Вона для того, щоб довести вам, що, як би не
було ваше життя зайняте, завжди є трохи місця для дозвілля.

Струни серця
* * *
Впустіть молитву
в серце чисте.
Моліться Господу щодня.
Прийміть причастя урочисте –
Це буде захисна броня.
Хай в серці розквітає Віра –
Це насінина – щастя плід.
Нехай підживлює довіра,
Залишивши могутній слід.
Хай в серці мешкає Прощення
І не впускайте в нього гнів.
Закутайте його в натхнення,
Підсильте іскорки вогнів.
Благословляйте починання –
Це Дар, нам посланий з небес,
Стежина Божого єднання,
Душі відбиток в зорях плес.
Старайтесь все робити

Серцем,
Вкладайте душу в кожну мить.
Життя віддячить вам
зеренцем
Та філігранно заяскрить.

Мрії
Стікає віск і мерехтить свіча.
Іскриться Шардоне в бокалі,
А я.., немов сполохане дівча,
Лечу в думках у невідомі далі.
Підняли келих –
задзвенів кришталь,
Немов загадував бажання.
Не збулося –
мені чомусь не жаль,
Немає слів… одне мовчання.
Кудись поділись
ніжності слова.
Погасла свічка від тремтіння.
Для нас пора настала снігова –
Вогонь перетворивсь
на тління.
Я п’ю вино – солодке й молоде.
Душа моя вже не з тобою
Та вірю в долю,
що вона знайде –
З ким йтиму стежкою земною.

Душа-свіча
Горить свіча,
палахкотить лукаво.
Дзеркальний віск
приховує печаль.
Сльоза скотилась
тихо і гірчаво,
Перетворившись
у стальну спіраль.
То інколи спалахує яскраво,
А, то вдягається у чорну шаль.
Коли горить –
ступає величаво,
… Мелодію навіює скрипаль.
Душа, мов свічка,
то горить, то гасне.
Тепла жадає,щастя, доброти…
Життя стає
лише тоді прекрасне,
Коли вдихаєш простір висоти.

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.
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ЗОЛОТИЙ ДУБЛЬ «Шахтаря»
Після дострокового виграшу чемпіонату України гірники у фіналі
Кубка України здолали київське «Динамо» з рахунком 1:0.

ЗБІРНА ШВЕЦІЇ СТАЛА
НАЙСИЛЬНІШОЮ НА ПЛАНЕТІ

У фінальному матчі Чемпіонату світу з хокею-2017, який відбувся у Німеччині та Франції, зустрічалися національні збірні Швеції і Канади.
Основний час зустрічі завершився з
рахунком 1:1. Овертайм також переможця
не виявив. Відтак, команди змушені були
пробивати серію булітів, в якій більше пощастило шведам.
Зауважимо, що саме "Тре-Крунур" відкрили рахунок наприкінці другого періоду та зробили це у меншості. Такий ре-

зультат протримався аж до початку третього періоду, коли канадці в більшості
відновили паритет.
До речі, збірна Канади вийшла у фінал змагань, блискуче обігравши росіян,
які аж до третього періоду вели у рахунку – 2:0. Зате у заключній двадцятихвилинці хокеїсти «країни кленового листя»
не лише відігралися, а й вирвали перемогу - 4:2.
Тож у матчі за бронзу збірна Росії здолала Фінляндію з рахунком 5:3.

Матч був майже "сухим" на моменти біля обох воріт. Окрім пенальті у
першому таймі, варто згадати лише гострий прохід Ярмоленка до воріт донеччан. Якщо у перші 45 хвилин «Шахтар» вів гру першим номером, а «Динамо» віддало центр поля, то другий тайм
вже проходив за цілком рівної гри обох
команд.
А на 80-й хвилині «Шахтар» забив
гол. Гольову передачу Марлосу віддав
П`ятов. Бразилець обійшов чотирьох
гравців «Динамо» і ударом з середньої
відстані поцілив у верхній кут воріт Коваля.
У «Динамо» залишалося десять хвилин, плюс додатковий час, щоб змінити рахунок на табло. Не вдалося. Заміни Реброва гру не посилили. «Шахтар»
вистояв легко, зіграв добре у відборах

і на відбій. У результаті – в цьогорічному сезоні гірники зможуть покласти
золоті нагороди першості у чашу Кубка України.

Погравши у матчі 30 туру
Прем`єр-ліги на своєму полі «Зорі»,
«Динамо» продовжило свою програшну серію до трьох матчів. До
луганчан кияни програли «Шахтарю» у фіналі Кубка і «Олімпіку» у
першості УПЛ.
До цього така невдала серія у динамівців трапилася чотири з поло-

виною роки тому - в сезоні 2012/13,
коли команду очолював Олег Блохін.
Результати 30 туру:
Карпати - Ворскла - 0:1;
Шахтар - Олімпік - 1:1;
ФК Олександрія - Чорноморець - 1:1;
Динамо - Зоря -1:2;
Зірка – Волинь – 2:0;
Сталь – Дніпро – 0:1.

Тричі поспіль «Динамо» вже давно не програвало

Турнір з армспорту на кубок «СТАЛЕВА РУКА» планують зробити всеукраїнським
13 травня на Співочому
полі Тернополя відбувся
перший відкритий турнір
на кубок Ліги підприємців
«Українська справа». Участь
у цих змаганнях взяли як
професійні борці, так і всі
бажаючі продемонструвати
перед вболівальниками
силу своїх рук.

Хоча турнір входив до програми мистецького фестивалю «Співоче поле. Тернопіль» і не був відокремленим заходом, організатори подбали як про об’єктивне
суддівство, так і про авторитетне представництво. Зокрема, вправність силачів оцінював арбітр міжнародної
категорії, а цінні рекомендації учасникам поєдинків давав вихованець чемпіона світу Андрія Пушкаря майстер

Доживемо,
а чи
побачимо?

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії України
Зураб Аласанія зізнався, що, навіть ризикуючи посадою, відмовиться у 2018-у транслювати
Чемпіонат
світу з футболу, який
відбудеться у Росії.
«Я запитав у великих
футбольних ієрархів, чи
підтримають вони мене,
якщо українська збірна
таки потрапить до фінальної стадії Чемпіонату? Вони кривляться
і кажуть: "Дай Бог, Україна не потрапить", – розповів Аласанія.

спорту, багаторазовий чемпіон України та неодноразовий срібний призер Кубка світу серед професіоналів з
армспорту Вадим Стецюк.
Уже після вручення нагород у різних вагових категоріях та вшанування переможців виконавчий директор
правління Ліги підприємців «Українська справа» Роман
Руснак та спортсмени, які професійно займаються арм-

Українець Павло Коростильов у Мюнхені виграв Кубок світу в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. У фінал змагань пробився ще один українець - Олег
Омельчук, який у підсумку посів сьоме місце.
Перемога Коростильова - поки найбільше досягнення в кар'єрі молодого спортсмена, якому
11 травня виповнилося 20 років. У фіналі українець встановив новий світовий рекорд серед
молоді.

Українська самбістка Анастасія Сапсай
стала чемпіонкою Європи в категорії по-

АРЕНА

спортом, зійшлися на думці, що турнір на кубок «Сталева рука» доцільно зробити всеукраїнським і запрошувати до участі у ньому атлетів не лише з Тернопілля, а й з
інших областей.
- Дбати про здорову молодь, значить - дбати про
майбутнє України. І Ліга готова активізувати свою діяльність у цьому напрямку, - зауважив Роман Руснак.

над 80 кг. У вирішальній сутичці вона здолала представницю Грузії Єлєну Кебадзе. Бронзові медалі на Чемпіонаті Європи завоювали Катерина Москаль (до 68 кг), Наталія Ільків (до
56 кг), Олексій Ніженко (до 82 кг) і Петро Давиденко (до 90 кг). У медальному заліку жіноча збірна України посіла друге місце, поступившись лише росіянкам.

Еліна Світоліна здобула перемогу над Сімоною Халеп у вирішальному матчі турніру
серії WTA в Римі. Це вже четвертий титул нашої тенісистки в цьому році. Всього в кар'єрі
українки вісім виграних турнірів. Після цієї пе-

ремоги Світоліна підніметься на шосту сходинку в рейтингу WTA, встановивши новий рекорд
України.

У португальському Монтемор-у-Велью
відбувся перший етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Українці неодноразово піднімалися на п'єдестал пошани вже з
першого змагального дня. Зокрема, тандем байдарочників Ігора Трунова та Івана Семикіна завоював золото на дистанції 500 метрів. Переможцями свого заїзду також стали Олег Кухарик та Віталій Цуркан, яким не було рівних на
дистанції 1000 м. Срібними призерами в Португалії стали каноїсти Тарас Міщук та Дмитро Ярчук. Бронзу змагань виграла Людмила Лузан у
каное-одиночці на дистанції 500 м.
На змаганнях Кубка Європи зі спортивної
ходьби у Чехії українські спортсмени посіли
перше місце в командному заліку на дистанції 50 км. Лідером цих змагань став Іван Банзерук, завоювавши золоту нагороду. Другим на фініш прийшов також українець Ігор Главан.

Добрі вісті
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Тернопільський
Стоунхендж,
найбільший водоспад і Хрещатик
біля… Заліщиків

Що можна побачити, від’їхавши лише за сотню кілометрів від дому

Ф

ранцузький
письменник Анатоль
Франс говорив:
"Подорожі вчать більше,
ніж що б то не було. Іноді
один день, проведений в
інших місцях, дає більше,
ніж десять років життя
вдома".
Ми мріємо побувати в інших
країнах, побачити небачене, відчути, як пахне повітря незнайомих земель, і дізнатися, які люди
там живуть. Цікаві мандрівки бувають, однак, не лише далеко від
дому. Захоплюючу подорож Поділлям здійснили студенти групи СР 31 факультету педагогіки
та психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гна-

В

оскресінням
Своїм Ісус Христос
зруйнував владу
гріха і смерті, зійшов
«в глибини підземні»
і вивів старозавітних
праведників, а
вознесінням «відчинив
нам райські двері» і
відкрив доступ на небо
всім Своїм вірним слугам.
Сорок днів залишається Спаситель між Своїми учениками. Він часто являється їм, навчає їх про царство небесне, передає апостолам та їх наступникам владу відпускати гріхи і дає
наказ проповідувати Євангеліє
всім народам світу, і тим завершує велику справу Свого післанництва на землі.
Надходила хвилина розставання. На сороковий день востаннє явився Ісус Христос ученикам Своїм і, навчаючи їх, повів на гору Єлеонську. Закінчив-

тюка. Про те, чому варто подорожувати рідним краєм, - із перших
уст від Христини Мельник та Ірини Бабійчук.
- За великим рахунком, всі
ми любимо мандрувати, але багато хто відкладає подорожі,
адже це задоволення не з дешевих...
- Аби отримати незабутні спогади, побачити вражаючі краєвиди й неймовірну природу, їхати кудись далеко не обов’язково.
Тож студенти нашої групи під керівництвом викладачів кафедри
соціальної педагогіки і соціальної
роботи к. п. н., доц. Ольги Главацької та к. п. н. Галини Олійник разом вирішили відкрити для себе
нові місця рідного краю.
На все життя нам запам’яталися такі чарівні місця, як пе-

чера “Кришталева” в Кривчому,
село Монастирок Борщівського
району, Джуринський водоспад
у Ниркові Заліщинського району та село Хрещатик Чернівецької області. Ранок був сонячним.
Ми з гарним настроєм вирушили у захоплюючу подорож . Дорога була веселою, завдяки дружній
атмосфері та народним українським пісням, які лунали з наших
уст, час в автобусі пролетів напрочуд швидко.
- Які родзинки Тернопілля
ви для себе відкрили й що порадите туристам у нашому краї?
- Неймовірне місце - печера
“Кришталева”. Ми здивовано затамували подих, адже ніколи ще
не були так глибоко під землею.
Печера вразила нас своєю неповторністю і таємничістю. Крис-

тали, які утворювалися упродовж
віків, були схожі на голову дельфіна, нічну сову, зачаровану троянду, хобот слона, хребет крокодила
та багато інших незвичних фігур.
Другою нашою зупинкою стало село Монастирок, його ще називають Стоунхенджем. Місце це
було святим ще понад три тисячі років тому. Свідченням цього є
язичницький храм у печері і жертовник дохристиянської доби. Хочемо поділитись емоціями, які
подарували нам чудові пейзажі каньйону річки Серет, яка звивається серед густого лісу, неповторними враженнями від цвітіння трав, які п’янили нас медовим
ароматом.
А яка краса Джуринського водоспаду в Ниркові! Мальовнича
природа і шум води дають можли-

Вознесіння Господнє
ши Свою розмову з апостолами,
серед яких, згідно з переданням,
була і Пресвята Діва Марія, Спаситель на горі Єлеонській, благословляючи їх, вознісся на небо
і «хмара взяла Його з очей їхніх»
(Діян.1,9). Довго дивились апостоли на небо, немов сподіваючись, що Господь ще вернеться
до них. В цей час явились їм два
ангели в білій одежі і сказали:
«Мужі галилейські, чого ви стоїте і дивитесь на небо? Цей Ісус,
Котрий вознісся від вас на небо,
прийде так само, як ви бачили
Його, коли Він сходив на небо»
(Діян.1,11). Тоді апостоли поклонилися Господеві і вернулися в
Єрусалим з великою радістю.
Цим закінчилося життя Господа нашого Ісуса Христа на землі і Його земне служіння великій
таємниці виникнення грішно-

го роду людського. «Велика благочестя тайна,- говорить апостол Павло в посланні до Тимофія,- Бог явився у плоті, виправдав Себе в Дусі, показав Себе Ангелам, проповіданий у народах,
прийнятий вірою в світі, вознісся у славі» (1Тим.3,16). Заради
нашого спасіння Син Божий втілився на землі, взяв на Себе гріхи світу, проповідував Своє вчення, закликав до спасіння всіх людей, зазнав усякого знущання,
приниження і розп’яття. Вставши з мертвих, Він явився ученикам, упевняючи їх у Своєму воскресінні і Божестві. З прийнятим Ним людським прославленим тілом вознісся на небо і сів
праворуч Отця.
Вознесіння Господнє – найвеличніша подія не тільки своєю надзвичайністю та значен-

ням для нашого спасіння, а ще й
тому, що воно має для нас великий моральний зміст.
Перше, чого навчає нас Господь Своїм вознесінням – це те,
що християнинові треба частіше
входити у внутрішній храм душі
своєї для молитви і бесіди з Господом, бо душа наша має таку
саму потребу в щоденному оновленні своїх сил молитвою й побожною думкою, як тіло потребує зміцнення їжею.
Підносити серце своє на небо
– друге, чого навчає Господь, сходячи від землі в обителі небесні. «Бо яка користь людині, говорить Спаситель, коли вона придбає ввесь світ, а душу свою занапастить» (Мр.8,36) на всю вічність? У справжнього християнина весь скарб – в одному Христі, що вознісся на небо.

вість відпочити і душею, і тілом.
Це одне з тих місць, куди хочеться завжди повертатись. До речі,
Джуринський водоспад вважається найбільшим рівнинним водоспадом в Україні. Він заввишки
16 метрів. Не віриться, що до його
створення долучилися люди. За
легендою, татари під час облоги замку спрямували річку в інше
русло, завдяки цьому ми маємо
змогу милуватися його красою.
Варто відвідати і одне з наймальовничіших місць Західної
України. Це оглядовий майданчик
навпроти Заліщиків у селі Хрещатик. Саме тут видно, як Дністер робить видовищну петлю довкола міста, тому ми із хорошими
враженнями закінчили нашу захоплюючу подорож.
- Які поради у вас для тих,
хто засидівся вдома? Як спланувати подорож і де знайти час?
- Хоча б на один день відкласти буденні клопоти - і вирушити в дорогу. Ми, студенти ТНПУ
імені В. Гнатюка, факультету педагогіки і психології, психологопедагогічного відділення, спеціальності «Соціальна робота»,
вдячні нашим керівникам за таку
можливість відвідати чарівні куточки нашого краю. Після подорожі отримали море хороших вражень і нових відкриттів для себе.
Хочемо ще і ще раз повернутися!
Запрошуємо всіх охочих помандрувати з нами дорогами, які будемо разом пізнавати, відкриваючи багато нового і цікавого про історію нашого краю.

«Наше життя на небесах, - говорить апостол Павло, -звідкіль
ми чекаємо і Спасителя, Господа
нашого Ісуса Христа» (Флп.3,20).
Це третє, чого навчає нас Господь, сходячи від землі на небо.
І очікувати Його прихід слід з
чистим серцем, щоб не соромно було стати перед лице Його,
коли Він, Господь і Спаситель
наш, з Ангелами у славі прийде
судити живих і мертвих.
Тому ми повинні жити так,
щоб завжди бути готовими увійти в чертог Небесного Царства.
Потрібно дбати постійно про те,
щоб яскравим полум’ям в душі
палав незгасний світильник
віри, а життя безустанно збагачувалося ділами милосердя й
любові до ближніх, щоб сподобитися нам участі у вічному і радісному дні Царства Христового.
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки
журналістів України.
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Наш ДЕНЬ

Смачна сторінка

«ІТАЛІЙСЬКІ ГОЛУБЦІ»

тернополянки Ірини ГУДИМИ
С

ЬОГОДНІ ГОСТЕЮ «СМАЧНОЇ СТОРІНКИ» СТАЛА ТЕРНОПОЛЯНКА ІРИНА ГУДИМА, ЯКА ВЖЕ
МАЙЖЕ 10 РОКІВ МЕШКАЄ У РИМІ ТА ВЕДЕ ЦІКАВИЙ КУЛІНАРНИЙ БЛОГ «ІТАЛІЙСЬКІ
ГОЛУБЦІ» HTTP://HOLUBZI.BLOGSPOT.IT, У ЯКОМУ ДІЛИТЬСЯ РЕЦЕПТАМИ СТРАВ УКРАЇНСЬКОЇ,
ІТАЛІЙСЬКОЇ ТА ІНШИХ КУХОНЬ СВІТУ.
- До переїзду в Італію я працювала викладачем англійської мови і практично не цікавилася кулінарією, - розповідає Ірина. –
Але життя таке непередбачуване і це - прекрасно! Ніколи не знаєш, що чекає попереду. Моїм неочікуваним сюрпризом було випадкове знайомство з італійцем Роберто. Після одруження я переїхала до Риму і... не знала, чим мені зайнятися, поки чоловік на роботі. Італійці, мушу сказати, великі «гурме» і чудесні кулінари. Деякі чоловіки тут готують навіть краще за жінок! Чи то італійська пристрасть до їжі, яка тут просто-таки витає в повітрі, чи бажання приємно вразити чоловіка чимось смачненьким,
відкрили в мені прихованого кулінара. Несподівано для самої себе, я почала з ентузіазмом готувати. А чоловік мені завжди подає
якісь цікаві ідеї. Згодом мою особисту команду дегустаторів поповнив наш синочок Алессіо. Оскільки сім'я в нас інтернаціональна, готуємо ми і українські, і італійські страви. А ще дуже любимо відкривати для себе смаки і страви інших країн. У мене назбиралося так багато ідей та рецептів, що шкода було тримати їх у шухляді лише для себе, тому й виникла ідея: завести свій кулінарний блог. За рік його існування знайшла багато віртуальних друзів–кулінарів та відкрила для себе багато цікавого.

Ірина поділилася своїми сімейними рецептами і з читачами «Нашого ДНЯ».

Домашня ковбаса
по-італійськи

В нашій сім'ї є одна смачна традиція
- робити перед святами домашні ковбаски для грилю. Готову (сиру) ковбасу ми
складаємо в морозильну камеру (так їх
можна зберігати до 6-8 місяців), а потім
просто беремо необхідну кількість, розморожуємо і запікаємо на грилі (або в духовці). Смакота! А головне - ковбаски натуральні.
ПОТРІБНО: 2 кг свинячого фаршу, 1
кг курячого філе (порізаного на маленькі шматочки), свинячі кишки, 2 ст. л. гірчиці (пасти, не порошку), 1 склянка води,
сіль, перець, приправи для м'яса (на ваш
вибір), 2 ст. л. насіння фенхелю (за бажанням).
ПРИГОТУВАННЯ: куряче філе порізати на маленькі шматочки. Змішати свинячий фарш і куряче філе з приправами, сіллю, перцем, насінням фенхелю і гірчицею.
Сюди ж вилити воду. Гарно все перем’яти
руками і залишити в холодильнику на ніч
маринуватись. А потім начинити цим фаршем кишки (ковбаски перев'язати нитками). Зазвичай такі ковбаски ми готуємо
на грилі або в духовці (перед запіканням
наколіть їх вилкою в декількох місцях - це
дозволить зайвому жиру витекти і ковбаски не потріскають). Смачного!

Тісто для піци

Є в нашій сім'ї смачна традиція - кожного суботнього вечора ми всі разом печемо домашню піцу. Я мішу тісто, чоловік
його розкачує, а дитина викладає начинку. Звичайно, готову, щойно спечену, піцу
можна купити на кожному кроці (особливу тут, в Італії), але, повірте мені, власноруч приготована смакує по-особливому.
До того ж, готувати її так легко. Ми перепробували багато рецептів тіста для
піци і, врешті-решт, обрали для себе наш
улюблений. Дав нам його піцайоло Піно друг дитинства мого чоловіка.
ПОТРІБНО: на 4 середні піци – 500 г
борошна (можливо, потрібно буде трохи

більше, залежить від якості борошна), 25
г свіжих дріжджів або 7 г сухих, 20 г солі, 5
г цукру, 50 г олії (в ідеалі оливкової, але підійде і соняшникова), 1,5 склянки теплої
води.
ПРИГОТУВАННЯ: до теплої води додати свіжі дріжджі (якщо використовуєте сухі, додайте їх в самому кінці до борошна), олію і цукор. Якщо у вас сухі дріжджі, то до води додайте сіль, якщо ж дріжджі свіжі, то додавайте сіль в кінці до борошна (адже дріжджі не люблять прямого контакту з сіллю і тісто може не підрости). Відрізу ж досипати борошно і сухі
дріжджі.
Замісити м'яке тісто, що не липне до
рук (при потребі додайте ще трішки борошна), зверху на тісті надрізати хрестик.
Піно каже, що це допомагає тісту ''дихати''. Накрити рушничком і залишити на 2
години в теплому місці підростати.
Потім тісто поділити на 4 однакові
частини, кожну частину тонко розкачати, викласти улюблену начинку, випікати
в добре розігрітій духовці (при 220С) приблизно 15 хвилин, потім покласти шматочки сиру і ще на 3 хвилини в духовку.

Лазанья тітки Джакоміни

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку нарізати
дрібненько моркву і цибулю (я ще додаю
стебла селери) і підсмажити в олії. Додати
бекон (маленькими кубиками) до цибулі
з морквою і тушкувати 3 хвилини. Додати фарш і, час від часу помішуючи, готувати 5 хвилин. Вилити до фаршу томатний соус і тушкувати до готовності фаршу. За цей час зайва рідина з соусу випарується. Посолити і поперчити за смаком
(якщо соус вийшов з кислинкою - додайте щіпку цукру) - рагу для начинки готове. Приготувати соус бешамель: я завжди
роблю ''лінивий'' варіант - спочатку розмішую холодне молоко з борошном, а потім додаю масло, щіпку мускатного горіха і сіль за смаком. Варити на малому вогні (постійно помішуючи) до загусання, потім соус має трішки охолонути.
На дно форми для духовки викласти
декілька ложок бешамелю і рагу з фаршу,
злегка перемішати.
Зверху покласти тісто для лазаньї (я
його ніколи не відварюю попередньо, в
духовці все чудово приготується і без попереднього відварювання). На тісто викласти трохи рагу з фаршу. Полити соусом бешамель. І посипати тертим сиром
(або моцарелою, порізаною маленькими
кубиками).
Чергувати шари, поки не використаєте всі інгредієнти. Нагріти духовку до 180
градусів і готувати лазанью впродовж 30
хв.

Осетинські пиріжки
зі шпинатом і сиром

Тітка Джакоміна для мене як друга
свекруха. Вона мене й навчала азів італійської кулінарії, коли я тільки приїхала до
цієї сонячної країни. А повчитись у тітки
Джакоміни є чому: вона до пенсії працювала кухарем в одному з місцевих ресторанів. Лазанья була одним з моїх перших ''кулінарних здобутків''. Відтак, інших рецептів цієї смакоти не шукала і вже ось скільки років готую по рецепту тітки Джакоміни. До речі, рецепт дуже простий і не вимагає різних інгредієнтів.
ПОТРІБНО: готове тісто для лазаньї (підійде, як свіже, так і сухе), 750мл
томатного соусу, 1 невеличка цибулина, 1 невелика морква, 100 г бекону (не
обов'язково), 600-700 г фаршу (найкраще - мішаного свинина-яловичина), 300
г голландського сиру (в ідеалі моцарели, але я часто замінюю її звичайним тертим сиром), 1 л молока, 100 г масла (для
більш дієтичного варіанту можна зменшити кількість до 70 г), 4 ст. л. (з чубком)
борошна, щіпка мускатного горіха, сіль,
перець.

Їздила моя мама недавно на екскурсію і
пригостили її дуже смачними пиріжками.
Так мама їх хвалила, що я не могла ті пиріжки не спекти. А хвалити і справді було
за що! Пиріжки вийшли такі м'які і апетитні, що з'їлися за лічені хвилини.
ПОТРІБНО: тісто: 250 мл води, 1 ч. л.
солі, 1 ч. л. цукру, 1 ст. л. олії, 10 г сухих
дріжджів, 500-600 г борошна;
НАЧИНКА: 250 г домашнього сиру,
жменька вареного шпинату, 1 яйце, сіль,
перець, цибуля-порей або звичайна біла
цибуля.
ПРИГОТУВАННЯ: до теплої води до-

дати олію, сіль і цукор. Додати борошно і
дріжджі. Замісити м'яке тісто і дати йому
підрости 2 години. Поки тісто підростає,
приготувати начинку: цибулю дрібно порізати і підсмажити в олії. Покласти разом
смажену цибулю, сир, яйце, варений шпинат, сіль і перець
Добре все перемішати. Тісто розкачати (0,5см завтовшки) і повирізати кружечки.
На середину кожного кружечка покласти 1 ст. л. начинки. Начинити пиріжок і зверху легенько ще раз розкачати
або прим’яти руками (обережно, щоб не
вилізла начинка). Викласти пиріжки на
деко і дати їм 10 хвилин підрости. Змастити яйцем і випікати при 180С до золотистого кольору (приблизно 20-25 хвилин).

Домашнє шоколадне
морозиво

Шоколадне морозиво завжди було
моїм улюбленим. Пам'ятаю, ще в далекому дитинстві мама давала мені 20 копійок і я, щаслива-прещаслива, бігла в найближчий продуктовий магазин "Темп",
щоб купити ту райську насолоду під назвою "Шоколадний пломбір у вафельному стаканчику"! Пломбір всередині був
смачню-ю-ю-ю-ючий! Тепер такого немає... Скільки не перепробувала, а ніяк
не могла знайти саме того смаку і консистенції. А потім рецепт сам знайшовся в інструкції до морозивниці. Морозиво
і справді дуже нагадує саме те, з дитинства. Ще й готується легко і з простих,
а головне - натуральних складників. Робити його можна як у морозивниці, так і без
неї. Спробуйте і смачного!
ПОТРІБНО: 250 г жирного молока,
200 мл вершків (щонайменше 30% жирності), 20 г какао, 80 г цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: покласти разом усі
інгредієнти і добре збити міксером або
блендером. Є два способи приготування
морозива: якщо ви щаслива власниця такого дива техніки, як морозивниця, то досить залити приготовану суміш в цю машинку, ввімкнути її на 20-30 хвилин, а
потім потримати в морозилці ще 15 хвилин, щоб зовсім застигло, або ж перелити приготовану суміш в контейнер і помістити його в морозилку на 3 години (за
ці 3 години не забудьте кожні 30 хвилин
морозиво діставати з морозилки і збивати його міксером або перемішувати ложкою, це не дозволить морозиву застигнути ''одним блоком'', як лід). Через 30 хвилин в морозивниці або 3 години в морозилці морозиво буде готове і матиме притаманну йому консистенцію
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Утеплення будинків!
Декорування фасадів!
ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ
КОМПЛЕКС ФАСАДНИХ РОБІТ.
Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.

Прошу повернути за винагороду

Втрачені документи: паспорт громадянина України, посвідчення водія
та два техпаспорти на ім’я Луцик Михайло Володимирович із с. Кривчики
Збаразького району. Винагороду гарантую.

Телефон: (098) 324-25-96
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.

Електронний спосіб подання звітності - кращий
У відділі електронних сервісів та
звітності Тернопільської ОДПІ зазначили, що відповідно до Податкового кодексу, податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів: а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; б) надсилається
поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; в) засобами

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

електронного зв’язку в електронній
формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Нагадаємо, для зручності платників
на суб-сайті офіційного веб-порталу
ДФС (cabinet.sfs.gov.ua) працює електронний сервіс «Електронний кабінет платника». Так, при використан-

ні електронного ключа, громадяни можуть подавати звітність, надсилати запити та дізнаватись найактуальніші
новини.
Зокрема, як повідомила начальник
відділу Любов Воловоденко, лише у
квітні цього року фахівцями податкової інспекції прийнято 25656 документів податкової звітності та звітності з
єдиного внеску - 6846 документів. По-
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дання звітності з єдиного внеску (стосується найманих працівників) електронкою перевищило показник у понад 93 відсотки, а це - 6414 звітів.
Докладні консультації - у Центрі
обслуговування платників Тернопільської ОДПІ, телефон для довідок: 4346-10, 43-46-44.
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Голову правління обласної
громадської організації
допомоги онкохворим
жінкам «Донна»

Марію Линду

з Днем народження!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожен день.
Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким
Ще довго-довго Ваші днi й лiта,
А тиха радість - чиста i висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дiм,
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.
Хай постiйний успiх, радiсть i достаток
Сипляться на Вас, немов вишневий цвiт.
Хай життєвий досвiд творить з буднiв свята,
А Господь дарує довгих-довгих лiт!
З повагою і любов’ю друзі та Конгрес ділових жінок України.

Вітаємо!

Миколу Гавриловича Казмірчука
із с. Великі Вікнини Збаразького району

з Днем народження!

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
Нехай в очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!
З повагою - дружина, доньки, зяті, внуки.

Вітаємо!

Люблячого чоловіка, чудового батька,
турботливого сина і брата

Миколу Степановича Шимка

з с. Великі Вікнини Збаразького району
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
З повагою - дружина, сини, донька, невістка,
внук, сестра, брат, племінниці
та племінники з сім’ями, свати.

З

нання тернопільських
випускників тестуватимуть
протягом місяця

У вівторок, 23 травня, стартувала
основна сесія зовнішнього незалежного
оцінювання. Учасники ЗНО можуть здати максимум чотири предмети. На це у
них буде місяць. Інформацію щодо результатів тестування можна буде отримати з 15 по 23 червня.
Як повідомляє начальник управління освіти й науки Тернопільської ОДА
Ольга Хома, цього року на здачі зовнішнього незалежного оцінювання є два
обов’язкових предмети: перший – українська мова та література, другий – математика або історія України на вибір
випускника. Всього випускники можуть
проходити оцінювання з таких предме-

ГОРОСКОП

Вітаємо!

Вітаємо!

з 45-річчям!

Вітання

Ірину Володимирівну Кравчук

з 24 до 30 травня

із с. Великі Вікнини Збаразького району

з Днем народження!

Хай пливе щасливо життєвий човен
І минає легко береги круті.
І любові буде хай завжди він повен,
То - найголовніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й бажання.
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання!
З повагою - мама Люба, тато Володимир,
брати Микола, Анатолій,
племінники Саша, Сергій, Юра.

Вітаємо!

Дорогу маму, бабусю, прабабусю

Феодосію Афанасівну Барчук

із с. Великі Вікнини Збаразького району

з 75- річчям!

Люба мамусю, бабусю рідненька,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день веселий, багатий
Щастя й добро завітають до хати!
Щоб у достатку, в багатстві довіку
Многії літа прожити без ліку.
Щоб довго здоров'я міцне іще мали,
Щоб Ви ще правнукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час
Ми молимо Бога за Вас.
У вінок привітань, як зерно до зернини,
Низький уклін від дітей і всієї родини.
З повагою - дочка Алла, зять Петро, сини Анатолій і Степан,
невістка Оля, внуки Юра і Руслана, Іра і Діма, Інна і Діма,
Настя і Діма, правнуки Софійка і Мирон.

Вітаємо!

Михайло Апостол став
кавалером церковного ордена
Наш земляк, радник міністра МВС Михайло Апостол отримав з рук Патріарха орден
Христа Спасителя. В указі про нагородження відомого громадсько-політичного діяча
та мецената йдеться, що високої церковної
нагороди Михайло Апостол удостоєний «за
заслуги з відродження духовності в Україні
та утвердження Помісної Української Православної церкви».
«Нагорода - завжди приємний факт у
житті. А коли це найвища нагорода від Патріарха, це - надзвичайно велика честь і висока відповідальність», - прокоментував цю подію Михайло
Апостол на своїй сторінці у соціальних мережах.
«Наш ДЕНЬ» щиро вітає кавалера ордена Христа
Спасителя, нашого постійного автора з високим визнанням
його заслуг перед Україною та Українською церквою.
Нових Вам здобутків, пане Михайле, на ниві відродження
української духовності та української державності!

ЗНО стартувало
тів: українська мова та література - відбулися 23 травня 2017 року, іспанська, німецька або французька мова – 25 травня,
англійська мова – 29 травня, математика – 31 травня, історія України – 2 червня, російська мова – 6 червня, біологія – 8
червня, географія – 12 червня, фізика –
14 червня і хімія – 16 червня.
Загалом на Тернопільщині на здачу зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури зареєструвалися 5742 випускники, на державну підсумкову атестацію – 4554; з історії України – 4801 (ЗНО) та 3676 (ДПА);
з математики 2241 (ЗНО) та 1432 (ДПА);

з фізики – 571 (ЗНО) та 271 (ДПА); з хімії
– 695 (ЗНО) та 118 (ДПА); з біології – 1047
(ЗНО) та 1001 (ДПА); з географії – 2622
(ЗНО) та 1565 (ДПА); з англійської мови
– 1775 (ЗНО) та 991 (ДПА); з французької мови – 5 (ЗНО) та 3 (ДПА); з німецької мови – 119 (ЗНО) та 58 (ДПА); з іспанської мови – 3 (ЗНО) та 0 (ДПА); з російської мови – 12 (ЗНО) та 2 (ДПА).
Як відомо, триватиме тестування до
16 червня. Додаткова сесія ЗНО-2017 відбуватиметься з 3 до 12 липня. В ній зможуть взяти участь ті випускники, які пропустили основну сесію тестування з поважних причин.

Овен

Вас оточуватимуть вірні друзі та надійні соратники, які нададуть підтримку в скрутні хвилини
і навіть зможуть допомогти при
нестачі коштів.

Телець

Робота вимагатиме величезної напруги та надмірної концентрації уваги навіть у дрібницях. Це
вам знадобиться також i в повсякденному житті. Вихідні проведіть
з рідними.

Близнюки

Потрібно буде проявити свою
розсудливість у словах і діях, стримувати зайву гарячковість. Подiї
сприяють тим, хто працює над собою.

Рак

Ваша гордість може перешкодити розвитку, можливi кардинальні зміни в побудові кар’єри.
Цього тижня зустрінете давнє кохання.

Лев

Не тримайте образи на близьких. Насолоджуйтеся весняним
теплом і красою природи. Незабаром вас чекає цікаве знайомство.

Діва

Є багато непорозумінь і проблем, викликаних охолодженням
відносин iз партнерами. Можливо,
вони й самі захочуть розірвати ці
непрості стосунки.

Терези

Останнiм часом у вас виникає
відчуття, що поруч зовсім не та людина, з якою хочеться бути до кінця життя. Бажано деякий час провести нарізно, щоб розібратися з
подальшими планами на життя.

Скорпіон

Розрив стосункiв загрожує
тривалим розлученням iз поділом
майна і скандалами. Потрібно зважити все і розібратися з причинами цієї ситуацiї.

Стрілець

На вас чекають випробовування, пов’язані з відстоюванням
точки зору і становища на службі. Дехто перебуватиме на межі
звільнення, розриву контракту
або пониження на посаді.

Козеріг

Мiж вами та колегами часто
виникають непорозумiння. У таких ситуаціях варто йти на компроміс. Ваші проекти чекає фінансовий успіх. Не зупиняйтеся
– йдіть вперед.

Водолій

Якщо ви вирiшили змiнити
роботу, необхідно врахувати, що
на будь-якому новому місці доведеться все починати з чистого аркуша. Можливі ускладнення з колегами.

Риби

У фінансовому плані тиждень
очікується доволі благополучний.
Ви мiцно стоятимете на ногах.
Вдасться повернути борги i налагодити новi зв’язки.

