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Заснований у червні 2013 року

8  стор.

МАГНІТНІ БУРІ 
У КВІТНІ

З точки зору сонячної 
активності, квітень на-
віть трохи спокійніший 
за попередній березень. 

Невеликі магніт-
ні бурі очікують 3, 
4, 14-16, 18, 25 квіт-
ня. Помірні магніт-
ні бурі ймовірні 13, 
19 квітня. 

Сильних геомагнітних 
коливань у квітні нара-
зі не передбачають, тому 
можете бути спокійними і 
лише у зазначені дні при-
хопіть із собою таблет-
ки від тиску чи головно-
го болю. 

Життєві  історії  
у  «Сімейному  гніздечку» 10-11  стор.

Субсидії: КОМУ І СКІЛЬКИ?
Кабінет Міністрів України увів у дію новий меха-

нізм надання житлових субсидій, яким передбачено 
низку положень, що дадуть змогу значно спростити 
процес їх призначення, скасувати обмеження, які 
сьогодні не дають можливості багатьом сім’ям ско-
ристатися правом на цей вид соціальної підтримки. 

Детальніше про це читайте  
у наступному номері «Нашого ДНЯ».

Весняна хресна хода у Тернополі – вже традиція. Молитовна про-
цесія заповнює центральні вулиці міста й триває близько трьох го-
дин.

Традиційно хода мала 14 стацій, хрест поперемінно несли свяще-
ники, представники влади та волонтери, родичі загиблих учасників 
АТО та євромайданівців, вимушені переселенці з тимчасово окупова-

них територій. Особливістю цьогорічної процесії стало те, що проне-
сти символічний хрест взялися також військовослужбовці.

Під час стацій тернополяни гуртом читали рядки з Євангелія, спі-
вали духовні пісні та тужливе “Пливе кача”. А на Театральному май-
дані люди поклали квіти перед світлинами земляків, які загинули 
під час кривавих подій у Києві та на Сході, обороняючи Україну.

У Тернополі в не-
ділю пройшла 
молитовна хода. 
Вулицями міста 
пронесли 80-кі-
лограмовий хрест 
– символ того, з 
яким Ісус ішов на 
Голгофу. До про-
цесії долучили-
ся тисячі людей 
і разом молили-
ся за мир і ціліс-
ність України.

Тисячі тернополян пройшли 
хресною ходою за мир
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Першоквітневий 
сюрприз  від 
Тернопільської 
рибоохорони

УВАГА: НЕРЕСТ! Сумний
жарт
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28 березня 2015 року,  в м. Києві відбувся VIII З’їзд 
політичної партії „Громадянська позиція”. 

З’їзд ліквідував посаду голови Партії і створив новий ви-
щий керівний орган партії  - Координаційну раду партії у скла-
ді 6 осіб. Головою Координаційної Ради обрано Гриценка Ана-
толія Степановича.

 „Громадянська позиція” 
готується 

до місцевих виборів

Аби виконати план 
із мобілізації, на 
Тернопільщині 

військкомати згадали 
про артистів. Повістки 
почали масово отримувати 
працівники обласної 
філармонії.

Вже найближчим часом ар-
тисти можуть змінити музичні 
інструменти на зброю. “Акцію” 
масштабного вручення повісток 
працівники військкомату прове-
ли у філармонії впродовж мину-

лого тижня. За інформацією ди-
ректора установи Ярослава Ле-
мішки, їхні працівники отрима-
ли 31 повістку. Це учасники ан-
самблю народного танцю «Над-
збручанка», вокального кварте-
ту «Акорд», симфонічного орке-
стру, хору та інші вокалісти й му-
зиканти.

Виконувати свій обов’язок 
перед Батьківщиною артисти не 
проти. Однак, віджартовуються, 
користі від них більше у тилу, ніж 
на передовій, адже активно орга-

нізовують благодійні концерти 
для збору коштів воїнам АТО.

Окрім того, у творчих колек-
тивах побоюються, що така масо-
ва акція військкомату призведе до 
того, що склад обласної філармо-
нії, який формувався протягом ба-
гатьох років, просто розпадеться.

Артисти наразі проходять 
медкомісії. У військкоматі між 
тим кажуть, що повістка ще не 
означає негайного відправлення 
в армію.

Антоніна КОЛЯДА.

Зброя замість скрипки
У Тернополі масово кличуть до війська артистів філармонії

Дмитро Лабуткін став пер-
шою втратою військової журна-
лістики України через бої на Схо-
ді. Він був прес-офіцером, пра-
цював у телерадіокомпанії Мі-
ністерства оборони «Бриз», що у 
Севастополі. На телеканал Дми-
тро прийшов молодим лейте-
нантом на посаду кореспонден-
та. Там, завдяки своїй працьови-
тості, став редактором.  

- Ця війна для Дмитра розпо-

чалася раніше, ніж для багатьох 
військовослужбовців, - розпові-
дає  представник  Західного ре-
гіонального медіа-центру Мініс-
терства оборони України Василь 
Лабай. - Офіцер, не зрадивши 
військовій присязі українсько-
му народові, вийшов з окупова-
ного Криму на материкову Укра-
їну. Пізніше військовий журна-
ліст сумлінно та відповідально 
виконував свої обов’язки в зоні 
проведення АТО. Йому дістав-
ся найважчий на той момент на-
прямок — Дебальцевський, де 
проросійськи налаштовані те-
рористичні війська завдали най-
сильнішого удару. Та капітан-
лейтенант Дмитро Лабуткін ра-
зом з іншими військовослужбов-
цями до останнього подиху ге-
роїчно захищав свою землю...

В останній день свого життя, 
Дмитро повертався з Дебальце-

вого додому на ротацію, до дру-
жини та доньки. По дорозі зні-
мав відео, адже  хотів показати 
людям правду війни. 

- У той день, останній для 
нього, коли Дмитро виїздив на 
бронетранспортері з Дебальце-
вого, він міг не знімати нічого, 
не сидіти на броні, не ризику-
вати своїм життям, - каже голо-
вний редактор ТРК Міністерства 
оборони України «Бриз» Іван 
Чміль. - Але, крикнувши: «Нічо-
го, прорвемося, хлопці!», він пої-
хав назустріч своїй смерті.

Героя поховали у селі Біло-
криниця, поблизу Кременця. 
Пам’ять про мужнього укра-
їнського військовослужбов-
ця капітан-лейтенанта Дми-
тра Лабуткіна навіки зали-
шиться  у наших серцях. Герої 
не вмирають!

На Кременеччині попрощалися 
з військовим журналістом

В останню дорогу провели  
капітан-лейтенанта Дмитра Лабуткіна.

Духовенство закликає людей 
обмежити використання 
пластикових вінків і квітів з 

екологічних міркувань та не спалювати 
їх. Краще принести на могли квіти у 
горщику, вони не в’янутимуть.

Така практика набуває масштабності напередодні 
Великодня. Церковники кажуть, що у ці дні пластик 
заполоняє кладовища. Люди прибирають могили та 
прикрашають новими штучними квітами, а старі, що 
вже втратили колір, викидають або спалюють. 

– Люди тоннами розкуповують пластмасові кві-
ти, які мають стати оптичною прикрасою на цвин-
тарі, – каже референт бюро з питань екології у 
Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ отець 
Василь Шафран. – Про наслідки такого діяння мало 
хто себе запитує. У процесі спалювання чи роз-
кладу пластик загрожує довкіллю. Наслідками та-
кої нехристиянської практики є отруєння повітря, 

води й землі та близька нагода самим потрапити на 
місце вічного спочинку.

Священиків підтримують комунальники та еко-
логи. Працівники цвинтарів не встигають машина-
ми вивозити на смітник торішні прикраси. Фахів-
ці застерігають: під час  спалювання пластик виді-
ляє канцерогени, і це шкідливо людям. Однак, на-
віть якщо закопати такі вінки, вони шкодять при-
роді. Адже час розкладу пластику та паперу, просо-
ченого парафіном, дуже тривалий.

Священики зазначають, що замість штучних 
вінків померлих краще вшановувати живими кві-
тами. Така практика застереже від тисяч онкологіч-
них та алергічних захворювань. 

– Найперше варто розуміти, що найбільше, чого 
душі наших померлих рідних, близьких, друзів по-
требують від нас, – це молитва, – підсумовують цер-
ковники.

Олександр НАВАЛЯНИЙ.

“Штучні квіти – це нагода самим потрапити на місце вічного спочинку”

 - Я уже довший час оскаржую 
рішення податкової щодо ПДВ 
у суді. Читав роз’яснення фахів-
ців інспекції, що навіть у таких 
випадках можна скористатись 
податковим компромісом. Чи 
встановлена форма заяви з цьо-
го приводу? 

 - Ні, заяву про компроміс за 
податковими повідомленнями-
рішеннями подають до інспекції у 
довільній письмовій формі. Однак, 
у ній доцільно зазначати дату, но-
мер податкового повідомлення-
рішення, стан узгодження, відпо-
відний судовий орган, де перебу-
ває на оскарженні таке податкове 
повідомлення-рішення, суму подат-
ку на прибуток або ПДВ, щодо якої 
платник податків бажає досягнути 
податкового компромісу. Також ра-
димо зазначити звітні періоди опе-
рацій, на які були здійснені донара-
хування в нашому акті перевірки, 
контрагентів тощо. 

Але, хочу наголосити, що до-
сягнення податкового компромі-
су здійснюється за такою заявою 
лише у разі відповідності заяви та 
податкового зобов’язання, щодо 
якого її подано, умовам податково-
го компромісу. Ці умови чітко про-
писані Податковим кодексом. Та-
кож, хочу нагадати, що термін, 
упродовж можна скористатись по-
датковим компромісом, завершу-
ється 16 квітня ц.р. - Батьки дру-
жини, продавши недобудоване 
житло, купили для нас легковий  
автомобіль 2012 року випуску з 
об’ємом  двигуна більше 3000 куб. 
см. Але, машина оформлена на 
тестя, який є інвалідом ІІ групи. 
Чи має він пільги, щоб не плати-
ти транспортний податок на 
нові автомобілі?

 - Транспортний податок - це не 
податок на нові автомобілі. З ново-
го року його зобов’язані сплачувати 
лише власники легкових автомобі-
лів, які використовувалися до 5 ро-
ків і мають об’єм циліндрів двигуна 
понад 3000 куб. см. Ставка податку 
встановлена з розрахунку на кален-
дарний рік у розмірі 25 000 гривень 
за кожен такий автомобіль. Будь-
яких пільг зі сплати транспортного 
податку Кодекс не передбачає.

 - А якщо ми продамо автомо-
біль, з якого часу не треба буде 
платити податок?

 - У разі переходу права власнос-
ті на автомобіль  протягом звітного 
року, попередній власник платить 
податок за період з 1 січня цього 
року до початку того місяця, в яко-
му він втратив право власності, а 
новий власник – починаючи з міся-

ця, в якому він набув право власнос-
ті на цей транспортний засіб.

 - У мене є діюча ліцензія на 
право торгівлі тютюновими ви-
робами, однак планую закрити 
магазин на добудову,  приблизно 
місяців на три – чотири. Чи по-
трібно буде подавати декларації 
з акцизного податку впродовж 
цього періоду?

 - Так, такі декларації потрібно 
подавати, адже ви маєте діючу лі-
цензію на право здійснення діяль-
ності з підакцизною продукцією. Це 
передбачено статтею 49 Податко-
вого кодексу.

 - Я керівник фірми і недав-
но дав довіреність менеджеру 
отримати ключі електронного 
цифрового підпису у податковій. 
Був здивований, коли кожен диск, 
а їх було три (мій підпис, підпис 
головного бухгалтера та печат-
ка) були окремо запаковані у кон-
верти та опечатані. Чи ці пере-
стороги діють давно?

 - Справді, нещодавно набрала 
чинності нова редакція Регламен-
ту Акредитованого центру серти-
фікації ключів ДФС України, відпо-
відно до якої діє оновлений поря-
док отримання послуг електронно-
го цифрового підпису. При заповне-
нні реєстраційних документів заяв-
нику необхідно зазначати свої кон-
тактні дані, зокрема номер телефо-
ну та діючу електронну адресу, які 
дозволяють зв’язатися з ним. Якщо 
за ключами звертається та отримує 
їх довірена особа, то разом з комп-
лектом реєстраційних документів 
необхідно надати конверт із розра-
хунку один конверт для одного но-
сія особистого ключа підписувача. 
Таким чином, нівелюється доступ 
сторонніх осіб до ключової інфор-
мації. Те, що ваша фірма перейшла 
на електронне звітування, тільки 
позитивний момент, адже  за допо-
могою ключів електронного циф-
рового підпису, виданих Центром,  
ви зможете звітувати у режимі он-
лайн не тільки до органів ДФС, а й 
до органів держстатистики та Пен-
сійного фонду. 

 -  У січні місцеві ради прийма-
ли рішення щодо ставок  подат-
ків, які до них надходитимуть. У 
мене є житлова та нежитло-
ва нерухомість на Хмельниччині, 
і я хотів би дізнатись, які ставки 
прийняті.  Як це можна зробити? 

 - Рішення органів місцевого са-
моврядування щодо встановлених 
місцевих податків та зборів на від-
повідній території платнику подат-
ку можна знайти на сайті ДФС Укра-
їни (www.sfs.gov.ua) у рубриці «Рі-
шення місцевих рад». Також, Ви мо-
жете зайти на суб-сайт регіональ-
ного органу фіскальної служби, в  
даному випадку - ГУ ДФС у Хмель-
ницькій області, де також є анало-
гічна інформація. Зрештою, якщо 
маєте  можливість,  зверніться  до  
місцевої податкової інспекції  або 
до відповідного органу місцевого 
самоврядування. Ця інформація є 
відкритою.

Відділ комунікацій Терно-
пільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС в області.

Що хвилює тернополян
 у сфері оподаткування

Днями у Тернопільській об’єднаній ДПІ на телефонні дзвінки 
мешканців обласного центру і Тернопільського району відповідав 
в. о. начальника податкової інспекції Сергій БАБІЙ. Коментарі Сер-
гія Арсеновича на найактуальніші з них, пропонуємо увазі читачів.
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Родина Старущаків з Козови ста-
ла відома на Тернопіллі завдяки чу-
довій історії про маленьких білочок, 
яких вони врятували від смерті. Віктор 
та Оксана прихистили вдома двох ма-
леньких звірят, від яких відмовилася 
мама. З того часу минуло кілька років, 
останні події в Україні не змогли зали-
шити байдужим Віктора. Тож чоловік 
взявся боронити Україну в Інтернеті. 

Віктору 29 років, він має дві вищі 
освіти – економічну та юридичну. Чо-
ловік  від народження не ходить, має 
першу групу інвалідності. 

Кілька років тому Віктор створив 
групу  в  російській мережі «Одноклас-
ники»  “Західна Україна для всіх!!! Укра-
їна – це Європа!!!”, адже  хотів, щоб про 
Україну, а особливо про Західну, її куль-
туру, природу, дізналося якнайбільше 
людей, щоб приїжджали туристи, був 
притік інвестицій. А на початку 2013 
року з допомогою групи в соцмережі 
почав закликати людей долучатися до 
акції “Вставай, Україно!” 

- Під час Революції Гідності я пи-
сав до багатьох провладних політиків, 
звертався у столичне управління мі-
ліції з проханням припинити побиття 
мирних людей, - розповідає Віктор. -  За 
це багато хто з них мене заніс в чорний 
список, щоб я не міг до них писати. Тоді 
одне знав: якщо не переможе Майдан, 
то багато кому, в тому числі й мені, за-
грожує тюрма. Про найгарячіші події 
на Майдані розповідав мій друг, який 
був у столиці, я ж через групу поперед-
жав людей про різні загрози  та небез-
пеки. Брат моєї бабусі Михайло Мотиль 
був хоружним, стрільцем ОУН-УПА та 
загинув у жорстокому бою за Україну. 
Тож патріотизм і прагнення до бороть-
би у мене в крові. 

Сторінку Віктора у соцмережі че-
рез таку патріотичну активність не 
раз блокували. Також блокували ство-
рену ним групу. Однак завдяки вина-
хідливості йому вдалося зберегти свої 
напрацювання і надалі пропагувати  
українське не лише у міжнародних, а й 

у російських соцмережах. 
- А хто, як не ми, буде відстоювати 

честь України? - каже чоловік. -  Кож-
ний повинен боротися за свою держа-
ву, як може і як вміє. Пасивність ні до 
чого доброго не приведе. 

Інколи у всесвітній павутині розго-
раються справжні «бої» і палкі супереч-
ки. Та козівчанин уже навчився давати 
їм раду. 

- З російськими тролями майже що-
дня маю справи, - розповідає Віктор. -  
Погрожувати не погрожують. Тролі ро-
блять свою роботу і за неї отримують 
гроші. З ними потрібно говорити їх мо-
вою і вони ламаються. Та найголовніше 
вміти відрізнити троля від росіянина, 
адже вони зазомбовані пропагандою. 

Справжньою підтримкою і опорою 
для Віктора є дружина Оксана. Вона до-
помагає чоловіку в адмініструванні груп 
та всіх його починаннях. З нею він позна-
йомився в Інтернеті. Дружині 28 років. 
Вона, як і Віктор, інвалід І групи та юрист 
за фахом. Подружжя допомагає батькам 
Віктора  у маленькому бізнесі та займа-
ється громадською діяльністю. 

Аби донести свої ідеї до більшої 
кількості українців, Віктор зняв десят-
ки відеозвернень. Він закликає співвіт-
чизників не ухилятися від мобілізації, 
допомагати воїнам, які перебувають в 
зоні АТО, закликав Надію Савченко не 
голодувати  і продовжити боротьбу за 
Україну. 

- Адже від того, що Надія голодує, 

нашій державі легше не буде, - додає 
Віктор. - Натомість Путін і Росія будуть 
тільки радіти. 

Віктор закликає підписників своїх 
груп допомагати воїнам, які перебува-
ють в АТО. Зібрані кошти передає відо-
мим волонтерам Сергію Притулі і Тетя-
ні Ричковій. 

- Звертаюсь до хлопців, які перебу-
вають на війні і захищають Україну. Я 
дуже хотів би бути поряд з вами. Допо-
магати і підтримувати вас. Хоч і знаю, 
що це малоймовірно, я буду для вас тя-
гарем. Хлопці, ви - Герої! З нами Бог і 
правда, і ми переможемо! Слава хлоп-
цям, які перебувають в зоні АТО, слава 
Україні!

На думку чоловіка, Третього Май-
дану не можна допустити, бо це буде 
смерть держави. Для перемоги Украї-
ни потрібно розпочинати зміни в тилу.  
Насамперед допустити до влади моло-
дих людей віком до 30 років та поборо-
ти корупцію А ще важливо, аби журна-
лісти не мовчали і говорили правду.

- Людям не варто боятися Інтерне-
ту і соціальних мереж, - радить чоло-
вік. - Не сприймати росіян лише за во-
рогів, а вести діалог з ними, наводити 
аргументи і переконувати їх, мати тер-
піння і стриманість.

Інтернет-воїн із Козови має бага-
то захоплень. Влітку у вільний час до-
сліджує нічне небо, а також подорожує 
цікавими місцинами рідного краю, по-
пуляризує занедбані і забуті історич-
ні пам’ятки Козови. Він не звик сидіти 
на одному місці та нарікати на життя, 
а навіть у маленькому містечку робить 
все, що у його силах і допомагає своїй 
батьківщині.

Юля ТОМЧИШИН. 

Віктор Старущак:
 «Кожний повинен
боротися за Україну,
 як може і як уміє»

Один із найактивніших воїнів  
українського інформаційного  

війська мешкає на Тернопільщині

Бійці, які повертаються додому з війни, кажуть, що 
сьогодні найважливіше для України, аби кожен добре 
виконував свою роботу і, будучи на своєму місці, дбав 

про розвиток рідної держави. Віктор Старущак із Козови 
не може піти на фронт, однак він відстоює честь України у 
всесвітній мережі та воює з путінськими тролями. Його відео 
з патріотичними закликами набирають тисячі переглядів, а 
десятки груп, які він адмініструє, читають сотні тисяч людей. 
Тож поки міністр інформаційної політики Юрій Стець лише 
розпочав створювати «Інформаційні війська», Віктор уже може 
похвалитися своїми здобутками. 

На Донбасі потребують 
українських книг

На Тернопіллі стартує акція «Українську книгу – 
Донбасу!» із збору україномовних книг для дітей та 
молоді Сходу України. Триватиме вона з 1 по 30 квітня. 

- Донбас потребує української книги, - зазначив голова обласної ради 
Василь Хомінець. - На Сході  бракує  доступної, правдивої інформації і про 
нашу історію, і про визвольні змагання українського народу та україно-
мовної літератури загалом. 

Цей факт підтверджують й українські захисники, які нині перебува-
ють на Донбасі та часто спілкуються із школярами та молоддю – потреба 
в українській книзі там є надзвичайно великою. 

Василь Хомінець закликав тернополян усією громадою зібрати та пе-
редати на схід книги українською мовою – казки, нариси про легендарних 
героїв визвольних змагань, історичну, художню,  пізнавальну та наукову 
літературу, дослідження про наші традиції та звичаї тощо.

- Ми  зобов’язані допомогти нашим юним мешканцям Донбасу відчути 
себе невід’ємною частинкою великої, гордої, духовної та високоінтелекту-
альної нації, - додав голова облради.  

Зібрана література буде передана у дитячі садочки, школи та інші на-
вчальні заклади Донеччини та Луганщини, поповнить місцеві бібліотечні 
фонди. Координує збір української книги для мешканців Донбасу  Терно-
пільська обласна універсальна наукова бібліотека.

Підписані листівки для 
українських воїнів терно-
поляни приноситимуть на 
склад № 1 Логістичного цен-
тру допомоги бійцям АТО. Во-
лонтери відправлятимуть 
листи в зону АТО разом з ве-
ликодніми наборами, які го-
туватимуть для захисників 
України. 

“У книжці надруковані ві-
ршики Михайла Левицько-
го, який є художником видан-
ня. Олег Кіналь є художнім ре-
дактором, він намалював об-
кладинку і листівочку. Хочемо 
привітати наших воїнів зі свя-
том Великодня. Адже окрім 
того, що бійцям треба пере-
давати харчі та інші необхід-
ні речі, потрібно також дбати 
про їхній духовний стан. Ми 
повинні пам’ятати, що наші 
захисники потребують психо-
логічної і емоційної підтрим-
ки. Думаю, щире вітання ра-

зом з малюнками стане ма-
леньким, але приємним пода-
рунком для кожного військо-
вого”, – каже директор терно-
пільського видавництва “Джу-
ра” , учасник Ліги підприємців 
«Українська справа» Василь 
Ванчура. 

За словами видавців, до-
лучитися до цієї ініціативи 
можуть не тільки діти, а й 
батьки та усі бажаючі неза-
лежно від віку.  Усі охочі мо-
жуть взяти розмальовку, за-
повнити листівку і надіслати 
воїнам АТО. 

До Великодніх свят 
тернопільські школярі 

писатимуть листи бійцям АТО
У Тернополі видали книжку-розмальовку «Великдень» 

з віршами, малюнками та листівкою під назвою «Рідний 
наш захисник!». У ній можна написати та розмалювати 
листа до бійців АТО.
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Дозволили жінкам достроково  
виходити на пенсію

Верховна Рада підтримала законо-
проект народного депутата від фракції  
Радикальної партії Юрія Шухевича, яким 
було продовжено до 2022 року право жі-
нок виходити на пенсію у 55 років за умо-
ви наявності 30-річного стажу. Нагадаємо, 
внаслідок ганебної «регіоналівської» пен-
сійної реформи, з 1 січня 2015 року жінки 
були позбавлені цього права.

«Ми хоча б на 7 років, але продовжимо 
право жінок виходити на пенсію у 55 ро-
ків. А до 2022 року, сподіваємося, будуть 
внесені кардинальні зміни у чинне пен-
сійне законодавство, внаслідок чого буде 
скасована несправедливість у пенсійному 
забезпеченні українських громадян», -  за-
значив пан Шухевич.

На жаль, Президент Порошенко наклав 
вето на цей вкрай потрібний закон. Але 
команда Ляшка закликає колег його подо-
лати.
Заборонили виганяти валютних 
позичальників на вулицю за борги

У той час, коли курс долара і євро з 
шаленою швидкістю дерся вгору, за іні-
ціативою Радикальної партії парламент 
ухвалив законопроект про мораторій на 
відчуження заставного житла валютних 
позичальників. Тобто заборонено вига-
няти на вулиці українців, які заборгували 
банкам за валютними кредитами.

Народний депутат від фракції  
Радикальної партії Сергій Рибалка, який 
очолює фінансово-банківський комітет ВР, 
щодня звітував про десятки зустрічей як із 
представниками «фінансового майдану», 
так і з чиновниками від Мінфіну та НБУ, 
на яких шукав компроміс у цьому питанні. 
«Ми не дамо керівництву Нацбанку нажи-

ватися за рахунок простих українцв», - за-
певнив Сергій Рибалка.

Щоправда, Президент, попри волю 
більшості парламентарів, теж ветував цей 
закон. Зараз «радикальні» депутати готу-
ють новий закон, щоб захистити цю кате-
горію громадян.
Позбавили керівних посад тих,  
хто голосував за закони «16 січня»

Колишні регіонали у новій Раді, імо-
вірно, сподівалися, що їм пробачать ми-
нулі гріхи, зокрема, участь у голосуванні 
за криваві закони «16 січня». Але не так 
сталося, як гадалося. «Ви зараз відклика-
єте свої підписи під законами «16 січня». 
А відкликати смерті на Майдані так само 
зможете?» - присоромив їх заступник ке-
рівника фракції Радикальної партії Андрій 
Лозовий. - Спокутуйте свої гріхи перед 
українським народом, повертайте награ-
боване, але про повернення до влади на-
віть не мрійте».

Депутати-радикали заблокували три-
буну і не дозволили прислужникам ре-
жиму Януковича обійняти керівні парла-
ментські посади. 
«Вибили» 500 мільйонів  
на добудову «Охматдиту»

«Сучасній лікарні для дітей «Охмат-
дит» - бути!», - повідомив лідер фракції  
Радикальної партії Олег Ляшко за кілька 
днів до Нового року. Цій приємній новині 
передувало кілька тижнів нелегкої дискусії.

«Я наполягав на включенні до дер-
жавного бюджету на 2015 рік 500 мільйо-
нів гривень на добудову дитячої лікарні 
«Охматдит». Зміг переконати і колег - ке-
рівників фракцій, і уряд. Тож у 2015 році ця 
лікарня, сподіваюся, буде добудована і вря-
тує життя багатьом важкохворим діткам», 
-  зазначив Ляшко.

А його колега по фракції Оксана Кор-
чинська разом з однодумцями організува-
ла в парламенті благодійний аукціон: за-
пропонувала депутатам купити футболки 
з малюнком недобудованої лікарні, гроші 
від яких пішли на покрівлю даху лікарні 
«Охматдит».
Відстояли пільги родичам  
«Небесної сотні»

Депутати продовжили виплату пільг 
для постраждалих на Майдані та їхніх 
сімей на 2015 рік. Автором відповідно-
го законопроекту виступив Олег Ляшко. 
Вступився за героїв «Небесної сотні» і ін-
ший депутат-радикал Ігор Мосійчук. Коли 
колишній регіонал Нестор Шуфрич доз-
волив собі негативно висловитися щодо 
учасників Майдану, Мосійчук добряче врі-
зав йому по пиці. Пізніше радикал пояснив 
свій вчинок так: «Вважаю, що Шуфричу 
краще мовчати, ніж говорити, коли мова 
йде про Майдан, Революцію Гідності чи Ге-
роїв «Небесної сотні».
Зменшили єдиний соціальний внесок

Радикальна партія була одним із іні-
ціаторів зменшення єдиного соціального 
внеску (ЄСВ) - з 41% до 16,4%. Прийнята 
новація дозволить «відбілити» заробітки 
українців з вигодою як для роботодавця, 
так і для працівника. Підвищуючи офіцій-
ну зарплату працівникам, роботодавець 
сплачуватиме менше відрахувань. Пра-
цюючі, у свою чергу, отримають законне 
право на відпустку, лікарняні, виплату за 
травми на виробництві, підвищену пенсію 
та інше.

«Наша мета - вивести заробітки з тіньо-
вого обігу, з конвертів, а це - близько 200 
мільярдів гривень», - наголосив народний 
депутат від РПЛ  Юрій Чижмарь, додавши, 
що цей експеримент дозволить виявити 
добропорядних підприємців і заохочувати 
їх у майбутньому.
Вивернули кишені олігархів

Зміни до закону про акціонерні товари-
ства, прийняті за ініціативи групи депута-
тів від РПЛ, дозволять прибрати олігархів 
від керівництва державних акціонерних 
товариств і додатково залучити до Держ-
бюджету мільярди гривень. Зокрема, ок-
рім Ігоря Коломойського, який контролює 
«Укрнафту», закон вдарить по кишенях 
олігархів Дмитра Фірташа («Кіровоград-
газ»), Рината Ахметова («Нафтогазовидо-
бування») та багатьох інших товстосумів.

«У нас державної власності - на мільяр-
ди гривень. Але держава позбавлена права 
управляти своїм майном. Олігархи цим ко-
ристуються і нагло експлуатують держав-
ну власність», - пояснив Олег Ляшко. 

Щоб змінити ситуацію на користь 
держави, лідер Радикальної партії запро-
понував знизити кворум для прийняття 
рішень – з 60% до 50% плюс один голос. 
Це дозволить поповнити державну казну 
на мільярди гривень, які мають бути на-
правлені на соціальний захист найбільш 
нужденних громадян. 
Започаткували масштабну  
енергомодернізацію України

У першому читанні був прийнятий 
революційний законопроект про масш-
табну енергомодернізацію, співавтором 
якого є народний депутат-радикал Ві-
ктор Галасюк. Документ є одним з най-
важливіших економічних законопроек-
тів за останні роки. За оцінками фахівців, 
його прийняття дозволить зменшити 
енергоспоживання бюджетних установ 
на 20-30%, скоротити видатки місцевих 
та державного бюджетів на мільярди 
гривень щороку, створити в Україні ві-
тчизняні виробництва енергоефектив-
ного обладнання та матеріалів, що забез-
печать не тільки енергомодернізацію, 
але й робочі місця. І все це за рахунок 
приватних інвестицій, без жодної копій-
ки з держбюджету!

«Це вагомий крок до реальної енерге-
тичної незалежності України від імпорту 
енергоносіїв», - наголосив радикал Віктор 
Галасюк.
Позбавили Януковича  
звання президента

Верховна Рада ухвалила законопроект 
лідера Радикальної партії Олега Ляшка 
про позбавлення Віктора Януковича зван-
ня Президента України. 

«Це дуже принциповий момент. Люди-
на, яка давала команду розстрілювати нас 
на Майдані, не має права носити звання 
Президента України пожиттєво», - проко-
ментував прийнятий документ народний 
депутат від РПЛ Дмитро Лінько.

«І це тільки початок, - підсумував вда-
лий результат роботи своєї парламент-
ської команди Олег Ляшко. - Щиро вдячний 
мільйонам виборців, які нас підтримали. 
Ми вас не підведемо».

Тетяна ЯКИМЧУК.

Партія ЛЯшКа у парламенті: 
перші перемоги

Лише за два місяці роботи нової Верховної Ради України народні депутати 
від фракції Радикальної партії Олега Ляшка домоглися прийняття низки соці-
ально важливих законів, зокрема: відстояли пільги для більшості категорій 
нужденних, вибороли гроші на дитячу лікарню «Охматдит», захищають право 
жінок достроково виходити на пенсію та багато іншого. Доводити правоту не-
рідко доводилось і криком, і силою. Але найголовніше - результат.

«Донедавна я в парламенті був одинаком, який самотужки намагався бо-
ротися з потужною кримінально-олігархічною системою. Я казав: «От якби в 
Раді було хоча б кілька десятків таких, як я, ми б гори могли звернути!». Сьогод-
ні ця мрія – реальність. Завдяки народній підтримці нас з побратимами у пар-
ламенті - 22!», - заявляв Олег Ляшко, щойно його партія перемогла на виборах.

Сьогодні депутатам-радикалам є про що звітувати перед виборцями. 

Вже незабаром українці святкуватимуть 
одне з найвеличніших християнських 
свят -  Великдень. Цьогоріч  у багатьох 

родинах за святковим столом не вистачатиме 
найрідніших і найдорожчих чоловіків, які 
на Сході захищають Україну. Тернопільські 
волонтери вирішили підготувати для наших 

бійців справжні великодні кошики, аби за 
сотні кілометрів від рідних домівок вони 
відчули дух свята і домашнє тепло. 

«Великодній набір» буде складатися із традицій-
них продуктів - паски, ковбаси, яєць, хрону з буряч-
ком та великоднього пряника із святковим орна-
ментом. 

Для їх приготування волонтерки жіночого ба-
тальйону «Смаколики для АТО» збирають яйця, цу-
кор, борошно та родзинки. Тернополянки планують 
передати на Схід 100 пасхальних наборів. Перша 

партія смаколиків вирушить в зону АТО вже в понеді-
лок. 

Паски випікають щоп’ятниці, а от великодні пряни-
ки розмальовують щодня у храмі перенесення мощей 
Святого Миколая, що на вулиці Миру.

За словами Вікторії Лень, для святкових наборів ще 
потрібні ковбаса, хрін, яйця та буряк.

- Частину ковбаси готуватимемо самі, - розповідає 
волонтерка. – Решту, сподіваємось, принесуть небай-
дужі тернополяни. Ми запитали виробників ковбас, 
як доставити м’ясні вироби на фронт. Вони порадили 
завакуумувати, адже за допомогою цієї технології тер-
мін придатності ковбаси збільшується до двох місяців. 
Тому вирішили, що професійним вакуумом будемо ви-
тягувати повітря, а потім заморозимо. Завдяки цьому 
хлопці отримають смачну ковбаску до свят. 

Приносити продукти можна в Логістичний центр 
допомоги бійцям АТО (Тернопіль, вул. Збаразька, 16) 
або ж у храм перенесення мощей Святого Миколая, що 
на вулиці Миру.

Волонтери закликають тернополян не бути бай-
дужими, долучатися до великодніх акцій та ярмарків, 
адже кожен з нас може допомогти і подарувати вели-
кодній настрій військовим, які перебувають у зоні АТО. 

Юля ТОМЧИшИН.

Тернопільські волонтери 
готуються до Великодня

Для фронту  випікають паски та розмальовують пряники
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Зрозуміло, що відразу після початку 
будівельних робіт мені почали телефо-
нувати небайдужі виборці, чиї інтереси 
я представляю і зобов’язаний захищати. 
Про заплановану реконструкцію зупин-
ки громадського транспорту на Пирого-
ва я знав, однак будівництво магазину на 
території лікарні – це вже, погодьтеся, зо-
всім інше.

Скориставшись законним правом де-
путата на невідкладний прийом, терміно-
во зустрівся з керівником лікарні швид-
кої допомоги Ярославом Чайківським. 
Запитав, як так сталося, що в лікуваль-
ної установи «відрізали» шматок землі, 
на якій підставі це було зроблено, попро-
сив показати відповідні документи. Пан 
Ярослав люб’язно пообіцяв вже в понеді-
лок (розмова відбувалася перед цими ви-
хідними) надати копії всіх  документів та 
прокоментувати їх. Однак коли обіцяного 
дня я отримав лише жалюгідну бюрокра-
тичну відписку за підписом головного лі-
каря, то остаточно зрозумів, що відбува-
ється щось не те.

Зазначу, що згідно із Законом України 
«Про статус депутатів місцевих рад» по-
садові особи місцевих органів виконавчої 
влади,  органів місцевого   самоврядуван-
ня,   керівники  підприємств,  установ  та 
організацій  незалежно  від  форми  влас-
ності, розташованих   на території  відпо-

відної  ради,  у відповідь на звернення де-
путата місцевої ради зобов’язані надава-
ти йому усі  довідкові матеріали та іншу 
інформацію, необхідні для здійснення де-
путатських повноважень. Тож своєю від-
пискою Ярослав Чайківський грубо пору-
шив і чинне законодавство, і мої права. 

У відписці головлікаря, зокрема, пові-
домляється, що 31 січня минулого року 
рішенням сесії міськради було припинено 
право комунальної лікарні швидкої допо-
моги на користування частиною земель-
ної ділянки площею 0,0105 га за адресою 
вул. Пирогова, відтак її передано відді-
лу технічного нагляду міськради. Тож на-
ступний депутатський запит я адресував 
керівникові згаданого відділу Олегу Віти-
ку, від якого дізнався про ще цікавіші фак-
ти. 

Виявляється, що згідно договору субо-
ренди землі від 23 червня 2014-го земель-
на ділянка на Пирогова площею 0,0128 
гектара була передана якомусь громадя-
нину (навіть не підприємцю, а просто – 
громадянину) Павлику В.І. для «будівни-
цтва та реконструкції існуючої зупинки 
громадського транспорту «Перша міська 
лікарня» з об’єктами торгово-побутового 
призначення». Тож відділ технічного на-
гляду сьогодні має відношення лише до 
території самої зупинки на тротуарі, що 
за межами лікарняної огорожі, і аж ніяк – 

до «відрізаного» шматка території лікар-
ні. 

До відчуження ж останньої пряме від-
ношення має керівник лікарні швидкої 
допомоги Ярослав Чайківський, і відбуло-
ся воно явно в обхід законодавства, тому 
й не зміг чи побоявся головний лікар по-
казати мені всі документи з цього приво-
ду. Що ж, доведеться продовжити розслі-
дування цієї заплутаної справи. Адже я 
несу відповідальність за все, що відбува-
ється на моєму окрузі, і зобов’язаний за-
хищати інтереси як своїх виборців, так 
і міської громади в цілому, а саме їй, а не 
пану Чайківському чи іншим чиновникам, 
належить і комунальна лікарня, і її тери-
торія.

До речі, щоби випередити чиїсь мож-
ливі запитання, а де я, мовляв, був, коли 
депутати приймали вищезгадані сумнів-
ні рішення, хочу нагадати про свою твер-
ду і відому багатьом позицію щодо голо-
сування за земельні питання в міськраді 
нинішньої каденції. Я принципово відмо-
вився брати в них участь, аби не бути при-
четним до жодного земельного дерибану. 
Тож не голосував і в даному випадку, мож-
ливо, навіть виходив із залу засідань, че-
рез що, напевне, і пропустив «тривожний 
дзвіночок». Мушу також запевнити, що я 
аж ніяк не проти відкриття нових об’єктів 
малого бізнесу, в тому числі й поблизу зу-

пинок громадського транспорту, якщо це 
робиться з дотриманням усіх відповідних 
норм. Адже це – і додаткові робочі місця, і 
податки для наповнення бюджету, і мож-
ливість покращити благоустрій міських 
вулиць. Однак відбуватися все має зовсім 
не так, як це сталося на Пирогова, де факт 
і обставини відчуження частини терито-
рії комунальної лікарні навіть від депу-
тата цього округу намагаються прихова-
ти. Будь-які земельні питання в Тернопо-
лі повинні вирішуватися абсолютно про-
зоро і з врахуванням думки громади!

І ще хочу звернутися до тернополян 
із проханням відмовитися від застарілого 
шаблону мислення, що коли щось у місті 
не є чиєюсь конкретною приватною влас-
ністю, то це значить, що воно – нічиє. Наш 
Тернопіль – це як один великий дім всієї 
громади, тому тут усе – наше. А чиновни-
ки міськради – це лише найняті нами, за 
сплачувані нами податки, менеджери, чий 
прямий обов’язок  – налагоджувати наше 
«домогосподарство» якнайкраще. А хіба 
ви дозволили б найнятій домогосподар-
ці розпоряджатися вашою квартирою на 
свій розсуд? Те ж саме і з містом. Тому кож-
на дія у нашому з вами «домі» має бути 
погоджена із тернополянами – справжні-
ми власниками міста.

Віталій ЦИМБАЛЮК, депутат 
Тернопільської міської ради.

«Хто і як віддав лікарняну 
землю під магазини?»

Віталій Цимбалюк: 

Поштовхом до мого виступу стала незрозуміла 
ситуація, що має місце на моєму виборчому 
окрузі. А саме – на вулиці Пирогова, де 

нещодавно розпочалося будівництво торгової 
точки прямо в зеленій зоні лікарні швидкої 
допомоги. За лічені дні було демонтовано зупинку 
громадського транспорту, розібрано паркан, 
зрізано кілька дерев і залито фундамент під 
чималу будівлю. А після повідомлення про це у 
ЗМІ ще й терміново зірвали покриття з тротуару, 
капітальний ремонт якого хоч і внесений в плани 
міськради, але зараз для нього ще точно не сезон. 

З квітами, синіми та жовтими 
кульками та вигуками «Герої» вій-
ськових обіймали найближчі люди на 
пероні рідного міста. Стомлені і щас-
ливі, хлопці раді, що нарешті повер-
нулися додому. 

Тернополянин Володимир Вівчар 
не попередив рідних, що приїде. Ви-
рішив зробити їм сюрприз. 

- Було трохи важко залишати на-
ших побратимів і їхати додому, - зі-
знається хлопець. -  Ми звикли одне 
до одного, здружилися, прикрива-
ли один одного, стояли пліч-о-пліч у 
найважчі хвилини. 

Марія із Старого Скалата Підволо-
чиського району зустрічає коханого 

Віктора. Зізнається, весь рік дуже 
переживала за хлопця, дала йому 
з собою оберіг, щодня телефонува-
ла. Сьогодні пара нарешті разом. 
Дівчина не стримує сліз і міцно обі-
ймає коханого.  

- Хлопці відслужили рік і приїха-
ли по демобілізації додому, - зазначив 
заступник обласного військового ко-
місара Андрій Миськів. - Вони з люто-
го перебували в зоні АТО. Деякі бій-
ці потребують реабілітації. На даний 
час є шість реабілітаційних центрів, 
де можна оздоровитися. У найкорот-
ший термін всім дадуть посвідчення 
учасника бойових дій. 

Віталія Яблонського з Тернополя 

зустрічає вся сім’я - дружина Ната-
ля, синочок Назарчик і донечка Юля. 
Про рік служби чоловік згадує неохо-
че. Каже:  щасливий, що нарешті по-
вернувся додому і може обійняти ді-
тей. 

Стомлені від довгої дороги хлоп-
ці прощалися з побратимами  та ви-
рушили у рідні домівки, де цілий рік 
на них з нетерпінням чекали.

Юля ТОМЧИШИН.

Тернополяни зустрічали
 бійців батальйону «Збруч»

  з квітами та оркестром
У Тернопіль повернулися сорок бійців батальйо-
ну «Збруч».  На залізничному вокзалі хлопців че-

кали рідні, друзі та небайдужі тернополяни. 



№13 (94)/1 квітня - 7 квітня 2015 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Надзвичайні новини

Освітянин 
створював 

фіктивні гуртки 
Учні, записані в групу, 

про “навчання” навіть 
не здогадувалися. 

На Бережанщині судитимуть 
службовця районної станції юних 
техніків. Освітянина звинувачу-
ють у привласненні бюджетних 
коштів і службовому підроблен-
ні.

Як повідомили у прокуратурі 
області, чоловік подавав неправ-
диву інформацію про ведення 
ним гуртка народних промислів 
для групи із 10 учнів. Встановле-
но, що відповідні дані він вносив 
в офіційні документи щомісяця, 
впродовж вересня 2013 р. – серп-
ня 2014 р.

– Насправді учні, яких було 
записано у групу, про існуван-
ня гуртка взагалі не знали. Вод-
ночас, на підставі фіктивних офі-
ційних документів освітянин не-
законно отримував заробітну 
плату, – зазначили у прокуратурі.

Обвинувальний акт стосов-
но службовця скерували до Бере-
жанського районного суду.

Студент заробляв
 віртуальним

 сутенерством
17-річний студент одного з 

тернопільських коледжів 
продумав шахрайську схему і 

заробляв в Інтернеті на чоловіках, які 
шукали інтиму.

– Неповнолітній зареєструвався у різних соці-
альних мережах під вигаданими іменами. Спілку-
вання підтримував, здебільшого, з чоловіками. Він 
представлявся сутенером, повідомляв, що на ньо-
го працює десять дівчат і за гроші вони виконають 
будь-які побажання клієнта. Охочим до таких про-
позицій у домовлений час призначав зустріч на за-
лізничному чи автовокзалі, де, як запевняв, на них 
вже чекатимуть дівчата, – розповів начальник від-
ділу боротьби з кіберзлочинністю обласної міліції 
Георгій Кондратюк.

На зустріч з чоловіками хлопець не приходив. 
Натомість, у телефонному режимі вимагав перера-
хувати завдаток.

Чоловіки через платіжні системи перерахову-
вали по 200 гривень, після цього з сутенером зни-
кав зв’язок.

Зі слів Георгія Кондратюка, «віртуального су-
тенера» вдалося викрити. Правоохоронці вилучи-
ли у нього комп’ютерну техніку, мобільні телефо-
ни та платіжні картки.

Підозрюваному висунули обвинувачення у 
шахрайстві. Санкція статті передбачає від 3 до 8 
років позбавлення волі.

Шокін звільнив 
прокурора Тернопільщини

Генеральний прокурор України Віктор Шокін звільнив 
прокурора Тернопільської області Юрія  Гулкевича. Також 
втратили займані посади заступник Генпрокурора Олексій 
Баганець  та Ігор Щербина - начальник головного слідчого  
управління ГПУ.

Нагадаємо: Юрія Гулкевича було призначено на посаду у 
березні 2014 року. До цього він очолював  прокуратуру Бу-
чацького району. 

До слова, нещодавно громадські активісти намагалися 
потрапити на прийом до обласного прокурора. Однак він у 
той час був у відрядженні. З вигуками «Ганьба» активісти 
подарували прокурору та його заступнику стару валізу з по-
бажанням спакувати речі і покинути свої посади.

Запобігання 
та протидія

 корупції 
Одним із важливих аспектів су-

часної державної правової політи-
ки в Україні є реформування систе-
ми запобігання і протидії корупції. 
Досягнення успіху у цьому проце-
сі є передумовою для формування 
у суспільства довіри до влади, зрос-
тання економічного потенціалу дер-
жави, покращення добробуту грома-
дян України.

Базовим законодавчим актом в 
Україні є Закон України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

Статтею 3 даного Закону визна-
чено такі основні принципи запобі-
гання і протидії корупції: 

- верховенства права;
- законності;
- комплексного здійснення 

правових, політичних, соціально-
економічних, інформаційних та ін-
ших заходів;

- пріоритетності запобіжних за-
ходів;

- невідворотності відповідаль-
ності за вчинення корупційних пра-
вопорушень;

- відкритості та прозорості ді-
яльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування;

- участі громадськості у заходах 
щодо запобігання і протидії коруп-
ції, державного захисту осіб, які на-
дають допомогу у здійсненні таких 
заходів;

- забезпечення відновлення пору-
шених прав і законних інтересів, від-
шкодування збитків, шкоди, завданої 
корупційним правопорушенням.

Із вказаного переліку випливає, 
що саме запобігання корупції че-
рез низку встановлених законодав-
ством механізмів, у тому числі в ак-
тивній співпраці із громадськістю, 
є пріоритетним підходом у питанні 
подолання корупції.

Разом з тим ефективною антико-
рупційна політика може бути лише 
за умов існування реальних та діє-
вих інструментів протидії корупції, 
зокрема і на основі інститутів відпо-
відальності. Тобто подолати коруп-
цію неможливо без невідворотного 
настання відповідальності за вчи-
нення корупційного правопорушен-
ня. На законодавчому рівні визначе-
но склади злочинів у сфері службо-
вої діяльності та професійної діяль-
ності, пов’язаної з наданням публіч-
них послуг, а також адміністратив-
них корупційних правопорушень.

Запорукою успішного виконан-
ня завдання із мінімізації проявів 
корупції є забезпечення належно-
го рівня знань антикорупційного 
законодавства як представниками 
державних органів та органів міс-
цевого самоврядування, так і сус-
пільством в цілому. З одного боку, 
це сприяє ефективній дії встановле-
них законодавством превентивних 
антикорупційних механізмів, а з ін-
шого - підвищує рівень правової обі-
знаності громадян, що зменшує ри-
зик порушення їхніх основних прав і 
свобод у повсякденному житті, а та-
кож сприяє формуванню у населен-
ня нетерпимого ставлення до проя-
вів корупції.

Світлана ШУВАРІВСЬКА,
завідувач сектору 

правової освіти,
правової роботи та систе-

матизації законодавства 
Тернопільського міського 

управління юстиції.

Майстерню з виготовлення зброї облаштував 
на подвір’ї батьківської хати житель 
Монастириського району. Підпільну 

діяльність чоловіка викрили правоохоронці.
Як повідомили в обласній міліції, 60-річний мешканець 

Монастищини виготовляв холодну, а також заготовки до вог-
непальної зброї. Раніше чоловік працював токарем на одно-
му із заводів Івано-Франківщини. За його словами, виготов-
ляв заготовки та частини зброї для себе і не знав, що це забо-
ронено законом.

Правоохоронці вилучили у чоловіка набої, ножі, мислив-
ську гладкоствольну рушницю, приклад до нарізної мислив-
ської зброї, декілька предметів, схожих на стволи. Крім того, 
під час обшуку виявили пневматичну рушницю без прикладу, 
яку він переробив для стрільби набоями 5,45 мм.

Вилучені речі передали на дослідження в експертно-
криміналістичний центр. Подію внесли до єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 ККУ – носіння, зберіган-
ня, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без пе-
редбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає по-
збавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Підпільну протиправну 
діяльність організував 
40-річний житель 

Підволочиська. 

– Чоловік уже відбував покарання за 
схожі злочини, однак знову розпочав не-
законний бізнес. У власному будинку він 
обладнав нарколабораторію та за допо-
могою необхідного приладдя виготов-
ляв з макової соломки опій. Клієнтів у 
жителя райцентру було багато, – розпо-
вів начальник відділу боротьби з неза-
конним обігом наркотиків обласної мілі-
ції Володимир Строїч.

Готову небезпечну речовину нарко-
залежні могли спробувати в помешканні 
чоловіка. З його будинку правоохорон-
ці вилучили знаряддя для виготовлення 
наркотиків, макову соломку, опій і при-
стрій для вживання марихуани.

Підозрюваного затримали, щодо ньо-
го відкрито кримінальне провадження 
за ч. 2 ст. 317 КК України – організація 
або утримання місць для незаконного 
вживання, виробництва чи виготовлен-
ня наркотичних засобів.

Санкція статті передбачає позбавлен-
ня волі на термін від 4 до 8 років з кон-
фіскацією майна.

Мешканця Тернопільщини засудили до двох 
років умовно за ухилення від мобілізації. На 
лаві підсудних опинився 41-річний житель 

Збаразького району. 
Як зазначили у прокуратурі області, у серпні чоловік отри-

мав повістку з військкомату про проходження медичного огля-
ду. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до 
служби за станом здоров’я. Проте, у визначений термін чоловік 
без поважних причин не прибув до районного військового комі-
саріату для подальшого проходження служби.

Стосовно чоловіка розслідували кримінальне провадження 
за ст. 336 КК України. Збаразький районний суд призначив об-
винуваченому 2 роки позбавлення волі з річним випробуваль-
ним терміном.

За ухилення 
від мобілізації – два роки 

Зброю  виготовляв 
у  батьківській  хаті 

Шукають вбивць 
директора 
сирзаводу

Тернопільська міліція 
розглядає кілька версій 
нападу на директора 

ВАТ «Бучацький сирзавод», 
серед яких – професійна 
діяльність

Троє невідомих у масках увірва-
лися до помешкання підприємця 
ввечері 27 березня. Зловмисники, за-
стосовуючи насильство до господа-
ря та його дружини, заволоділи зна-
чною сумою грошей. В обласній мілі-
ції повідомляють, що нападники ви-
крали з помешкання 15800 доларів 
США, 2100 євро, 1700 фунтів стерлін-
гів та ювелірні вироби.

– За попередньою інформацією, 
коли зайшли зловмисники, 60-річ-
ний чоловік був на подвір’ї. Ймовір-
но, він почав чинити опір нападни-
кам, – розповіли у міліції. 

Вечірнього інциденту 60-річний 
господар будинку не пережив. За да-
ними  судово-медичної експертизи, 
чоловік загинув від гострої серцево-
легеневої недостатності.

Як зазначили у міліції, дружина 
підприємця у момент нападу була в 
будинку. Жінка також отримала ті-
лесні ушкодження та в стресовому 
стані потрапила до лікарні.

Правоохоронці відпрацьовують 
різні версії нападу. Одна з них – про-
фесійна діяльність. Інша – це заїжджі 
гастролери, які скоїли напад зара-
ди грошей. Відомо, що зловмисники 
розмовляли російською мовою.

Правоохоронці проводять збір ре-
чових доказів. В області за вказівкою 
начальника обласної міліції введено 
план «Перехоплення».

Дані про подію внесли до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за 
фактом умисного вбивства, вчинено-
го з корисливих мотивів.

 
 

Колишній зек організував у будинку наркопритон
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Щорічно в Україні розкрада-
ється з держбюджету близь-
ко 20 відсотків ВВП. Чиновни-
ки різних рангів прикладаються 
до бюджетного пирога, аби вку-
сити, якщо не шмат, то, хоча б 
шматочок. Суспільство сподіва-
лося, що після Революції гідності 
злодійства й корупції стане зна-
чно менше. Однак, як стверджу-
ють експерти, крали за Януко-
вича, крадуть і тепер. Нахабно 
і у великих розмірах. Прикрива-
ються війною і, традиційно, ви-
сокими зв’язками та недоскона-
лими законами.   

«Економічні дива» 
по-українськи 

Україна отримала президента-
олігарха і прем’єра-мільйонера. 
Була надія, що політики-
бізнесмени зможуть посприяти 
економічному поступу держави. 
Але ні Порошенко, ні Яценюк, схо-
же, не мають шансу увійти в істо-
рію, як творці українського еконо-
мічного дива. 

Держава повинна заробляти. 
Урядовцям слід мізкувати, яким 
чином використати внутрішній 
потенціал, а не лише позичати мі-
льярди. Проте будь-яких новатор-
ських, сміливих проектів не спо-
стерігається. Натомість, як свід-
чать результати опитування, про-
веденого Київським міжнарод-
ним інститутом соціології, майже 
64 відсотки українців вважають, 

що протягом найближчого року 
економічна ситуація в країні по-
гіршиться. Пересічні громадяни 
міркують, яким чином, отримую-
чи мінімум, платити за максиму-
мом. Зате «слуги народу» не від-
чувають матеріального диском-
форту від соціально-економічних 
проблем.    

Наприклад, прибутки і вар-
тість ключових українських ак-
тивів президента Петра Поро-
шенка невпинно зростають. Зо-
крема, київська фабрика «Ро-
шен» за минулий рік збільшила 
прибуток у дев’ять разів. Від-
повідне повідомлення містить-
ся у системі розкриття інфор-
мації Нацкомісії з цінних папе-
рів та фондового ринку. Торік 
відкрилося 19 фірмових «роше-
нівських» магазинів. Продукція 
«Рошен» уже почала завойову-
вати ринок Японії. У шоколад-
ному королівстві президента 
мир, благодать і процвітання…     

Більш, ніж удвічі, наростив 
статутний капітал за останній рік 
і «Міжнародний інвестиційний 
банк», який, за його ж інформаці-
єю, належить Ігорю Кононенко-
ві, Петру Порошенкові та батько-
ві президента Олексію. За повідо-
мленням голови НБУ Валерії Гон-
тарєвої, найімовірніше, статут-
ний капітал банку зріс завдяки 
тому, що зберігав більшість сво-
їх коштів у іноземній валюті, яка 
значно подорожчала у гривнево-

му вимірі. 
А журнал «Forbes Україна» 

склав новий рейтинг 100 найба-
гатших людей країни. Петро По-
рошенко - на восьмому місці із 
$750 мільйонами. 

Керівник Нацбанку Гонтарєва 
торік заробила 26,3 мільйона гри-
вень. Про це йдеться у її декларації, 
опублікованій на сайті НБУ. Зокре-
ма, зарплата Гонтарєвої склала 1,5 
млн. грн., дохід від продажу цінних 
паперів та корпоративних прав - 
24,3 млн. грн. Члени сім’ї отрима-
ли 3,1 млн. грн. Їздить керівник 
НБУ на нових «Porsche-Panamera» 
i «Cayenne». Члени родини ма-
ють «Toyota Land Cruiser Prado» та 
«Porsche Cayenne».

Голова Верховної Ради Воло-
димир Гройсман заробив мину-
лоріч 1 млн. 571 тис. 471 грн., чле-
ни його родини - 1 млн. 447 тис., 
йдеться в оприлюдненій на сай-
ті парламенту декларації про до-
ходи політика. Найбільшу части-
ну доходу спікер отримав завдя-
ки тому, що здавав у оренду май-
но. Гройсман володіє двома жит-
ловими будинками площею 534 
кв.м і 461 кв.м і чотирма земель-
ними ділянками площею 5923, 
1500, 1499 і 237 кв.м. Їздить на 
«Land Rover Range Rover», родина 
має «Volkswagen Touareg».

Депутати, урядовці, чиновни-
ки закликають людей до патрі-
отизму і розуміння, мовляв, ві-
йна, потрібно терпіти, економи-

ти тощо. Однак самі жирують на 
тисячі гривень в елітних рестора-
нах. Розповідаючи з екранів теле-
візорів про жахіття війни, регіо-
налка Юлія Льовочкіна дозволяє 
собі посиденьки з директором де-
партаменту культурних ціннос-
тей Андрієм Вінграновським у 
столичному «мажорному» ресто-
рані на 20 тисяч гривень, розпо-
відає ТСН. Загалом владні мужі у 
«мажорних» забігайлівках зали-
шають суми у тисячі гривень. На-
родні депутати витрачають за 
один обід майже цілі свої зарпла-
ти. Недарма дехто з парламента-
рів страждав, що на п’ять-шість 
тисяч депутатської платні прожи-
ти неможливо.     

Черга на житло до-
вжиною у 100 років

Поки чиновники, урядов-
ці, депутати, бізнесмени насо-
лоджуються життям у «злиден-
ній» Україні, чимало громадян 
шукають будь-якої можливос-
ті вирватися працювати за кор-
доном. За даними дослідження 
«HeadHunter», в інших країнах хо-
тіли б знайти роботу 80 відсотків 
працівників середньої та вищої 
ланки. Основні причини - напру-
жена політична ситуація, бажання 
забезпечити своїм дітям стабіль-
не майбутнє і маленькі зарплати 
в Україні. Відплив фахівців трива-
тиме, упевнені експерти. За їхніми 
словами, багато спеціалістів уже 
виїхали з країни. І це - не низькок-
валіфіковані кадри, а люди із зна-
нням іноземних мов, дипломами 
МВА, досвідом роботи. Вони ста-
новлять цінність для України. Од-
нак реалізують свій потенціал у 
чужих країнах. 

Однак українці, які залишають 
Батьківщину, продовжують допо-
магати своїм рідним. Грошові пе-
рекази стали значними інвестиці-
ями у вітчизняну економіку Так, за 
інформацією Нацбанку, за остан-
ні п’ять років українці, які працю-
ють за кордоном, переказали додо-
му понад 34 мільярди доларів. Це 
- офіційно. А неофіційно? 

Крім того, нестабільна полі-
тична та економічна ситуація ста-
ла поштовхом для частішого при-
дбання українцями нерухомості 
за кордоном. Це можливість вигід-
но інвестувати й зберегти кошти, 
а також отримати дохід від здачі 
придбаного житла в оренду. Ди-
ректор консалтингової компанії 
«City Development Solutions» (CDS, 
Київ) Ярослава Чапко під час IV 
Київської міжнародної виставки-
форуму «Ярмарок нерухомості» 
розповіла, що наші земляки для 
купівлі нерухомості у більшос-
ті випадків обирають Туреччину, 
Болгарію, Кіпр, Північний Кіпр, Іс-
панію. Вартість житла у згаданих 
країнах, яке згодом можна здава-
ти в оренду, на сьогодні складає 
від 50 тисяч євро і більше.  

Якщо порівняти, для прикла-
ду, європейські ціни на житло з 
тернопільськими, то в обласно-
му центрі та околицях вартість 
квадратних метрів подекуди зна-
чно вища. А зарплати - найменші 
в Україні. Плюс високе безробіття. 

До слова, за даними Мінрегіо-
ну, у черзі на житло в Україні офі-
ційно перебуває понад 800 тисяч 
родин. Для задоволення цієї чер-
ги, за допомогою нинішніх ринко-
вих інструментів, державі потріб-
но більше сотні років.    

Ольга ЧОРНА. 

У шоколадному королівстві президента 

мир і благодать 

Днями у цьому закладі відбувся День відкритих дверей. 
Гості могли ознайомитися з матеріально-технічною базою за-
кладу, дізнатися детальну інформацію про певну професію, 
яку бажають здобувати майбутні  вступники. Вітальним сло-
вом дійство розпочали Галина Тарасівна Андрусишин, заступ-
ник директора з навчальної роботи, виконувач обов’язків ди-
ректора, та Іван Михайлович Грищук, заступник директора з 
навчально-виробничої роботи. «Ми гордимося здобутками на-
ших учнів та викладачів, які завоювали сотні нагород на  олім-
піадах та конкурсах. За 45 років існування училища, підготов-
лено близько 20 тисяч кваліфікованих спеціалістів з різних 
професій», -  розповіла Галина Андрусишин. 

Відвідувачі насолоджувалися виступами учнівських колек-
тивів художньої самодіяльності. Після концерту гості ознайо-
милися з навчальними кабінетами та спеціалізованими май-
стернями. «Майстерні нашого училища облаштовані сучасни-
ми приладами. Необхідне для роботи новітнє обладнання до-
зволяє  застосувати теоретичні знання на практиці, що є дуже 
важливим для майбутньої професії», - зазначив Іван Грищук. 
Відвідувачі також  із захопленням розглядали  зразки  виробів 
з дерева, металу, створених учнями попередніх років.

Зоряна ЮЗВІН.

підготували  у Тернопільському  вищому  
професійному  училищі  №4  ім.  Паращука

У Збаразькій санаторній школі-
інтернаті якраз навчаються та 
оздоровлюються  діти після осно-
вної фази лікування активного ту-
беркульозу та діти, організм яких 
інфікований туберкульозною па-
личкою, діти з тубконтактів,  а та-
кож з малозабезпечених сімей, де 
є високий ризик захворювання на 
туберкульоз. 

Сьогодні в інтернаті навчаєть-
ся  182 дитини. Усі вони отримують 
кваліфікований медичний супро-
від впродовж перебування 
в школі. Декому з дітей по-
трібно кілька місяців, щоб 
пройти курс лікування та 
зміцнити організм, а інші 
перебувають у школі ро-
ками. Головне для медиків 
закладу – це повне віднов-
лення фізичного та психо-
емоційного здоров’я ви-
хованців. Турботливе та 
уважне ставлення до кож-
ної дитини, ефективне ви-
користання медпрепара-
тів, впровадження сучас-

них методів лікування – професій-
не кредо кожного медпрацівни-
ка санаторної школи-інтернату. 
У цьому допомагають і спонсори. 
Цьогоріч медико-профілактичне 
відділення від ПП Юзьвак отри-
мало в подарунок сучасний аеро-
зольний інгалятор, благодійна ор-
ганізація «Братерство без кордо-
нів» подарувала новий холодиль-
ник для зберігання медикаментів 
та принтер. 

Сьогодні школа проходить дер-

жавну акредитацію. Працівники 
підсумовують зроблене за попере-
дні 10 років, планують майбутнє. 
Одним з найважливіших завдань є 
покращення надання медичної до-
помоги вихованцям школи шляхом 
розширення функцій лікувально-
профілактичного відділення.

Ірина КОЛОДЧАК,
старший лікар Збаразької 

санаторної школи-інтернату.

Школа, у якій дітям 
повертають здоров’я

  Тиждень тому світ відзначав День боротьби з 
туберкульозом. На жаль,  з року в рік в Україні ця 
небезпечна хвороба прогресує, туберкульозна 
паличка стає нечутливою до наявних ліків. 
Набирає обертів поширення хіміорезистентного 
туберкульозу. Особливо сумно, коли підступна 
недуга вражає дітей. 

20  тисяч  
спеціалістів
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Дні стають довшими, сонце підійма-
ється вище і скоро грітиме зовсім по-
літньому… Та й саме літо вже не за го-
рами. І хоч погода поки не часто тішить 
погожими днями – деінде дощі переме-
жовуються з вітрами, а подекуди й з ніч-
ними заморозками – весну не зупини-
ти. З потеплінням риба розходиться по 
всій водоймах, починає активно харчува-
тися. Нетерплячі рибалки теж не гають 
часу. Вони поспішають на річки, тягнуть-
ся до каналів, ставків і озерець, де можна 
вполювати щуку, не без успіху половити 
плотву, окунів, йоржів, верховодку, кара-
сів та іншу рибу. 

Є тонкощі, які необхідно враховува-
ти, збираючись на квітневу риболовлю. 
У цей час на фідер і поплавцеву вудку не-
погано ловляться густера та підлящики. 
Але, мабуть, найбільш результативною і 
захоплюючою можна вважати квітневу 
ловлю плотви. Ця риба збирається у ве-
личезні зграї й дуже добре реагує на під-
годівлю. Залежно від водойми, як насад-
ку використовують тісто, “бовтанку” з 
манки, мотиль, опариш. Плотва в цей пе-

ріод жваво атакує приманку і її клювання 
сильні та різкі. Ловиться вона з дна або 
в нижніх шарах води. Кращі місця лову 
– прибережні мілководдя і кордон бере-
гового очерету, з якого плотва виходить 
на запах прикормки.  Саме в кінці квітня 
– на початку травня можна розраховува-
ти на непогані улови плотви, в тому чис-
лі й на трофейні екземпляри.

Окрім того, можна дуже добре попо-
лювати на окуня. Він також збирається в 
переднерестові зграї і активно харчуєть-
ся, але... Переповнене ікрою або молоч-
ком черево не дозволяє смугастому хи-
жакові поласувати великої їжею – маль-
ком, п’явками або черв’яками. Звичай-
но, великі екземпляри здатні заковтнути 
ці наживки, як і блешню, але середньо-
го розміру окунь віддає перевагу дрібні-
шим приманкам. Тому, вирушаючи на ри-
боловлю за весняним окунем, запасіться 
мотилем.

Дуже ефективними способами лову 
в квітні є поплавцева снасть, або вуд-
ка зі сторожком, оснащена мормишкою 
з мотилем, що стане просто незамінною 

при лові в прибережних ділянках річок з 
сильною течією.

У першій половині місяця можна по-
чинати полювати за щукою. Правда, хи-
жачка хоч і ловиться, але погано – відпо-
чиває після нересту. Найбільш уловис-
тою в цей період буде живцева снасть. 
Кінець квітня – початок весняної актив-
ності щуки. Відпочивши після нересту, 
вона починає активно харчуватися. 

До кінця місяця починає активізу-
ватися судак. Звичайно, не так, як щука, 
але він непогано реагує на всі спортивні 
види ловлі.

А ось для любителів ловлі коропа й 
карася квітень дуже цікавий місяць. Ві-
діспавшись за зиму, ці види риб почи-
нають нагулювати масу перед нерес-
том. Короп краще клює вранці і ввечері, 
а вдень йому на зміну приходить карась. 
У цей період важливу роль відіграє пого-
да – що тепліша весна і вища температу-
ра за вікном, то краще клювання карася і 
коропа. Основна снасть – спінінг-донка з 
годівницею або фідер.

Наживки використовують традицій-

ні: гранули, кукурудзу, тісто, хробака, 
опариш.

Не забуваймо й про головня, чи кле-
ня, як його називають мешканці Терно-
пільщини. Зграї цієї риби підіймаються 
на жирування відразу після прогріван-
ня в річках води до температури 12-14 
градусів. Головні надають перевагу міс-
цям біля виходу з ям та поблизу перека-
тів. Ловля цієї риби навесні відбувається 
там, де дно досить рівне, бажано пісочне 
або глинисте. Рано-вранці, на перекатах, 
клювання головня більш впевнене. Най-
інтенсивнішим воно стає під час вильо-
ту хруща.

До речі: на думку вчених, на риболов-
лі пульс зменшується на 5 - 7 ударів на 
хвилину. Легенева вентиляція зростає на 
12 - 15%, чисте повітря змушує людину 
глибше дихати. Усувається застій крові в 
нижніх відділах легень, що піднімає пра-
цездатність, попереджаючи захворюван-
ня серцево-судинної системи. А тиша від-
новлює вегетативну нервову систему. Тож 
пора на водойми, оздоровлюватись. Всім 
вдалої риболовлі та «Ні хвоста, ані луски»!

8 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

 ДНІСТЕР, НПП «ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН»
У межах населених пунктів Борщівського, Бучацького, 

Заліщицького, Монастириського районів за винятком с. Го-
родок Заліщицького району по лівому березі.

 СЕРЕТ
- Від мосту біля с. Городище Зборівського району до 

мосту в с. Чернихів Зборівського району по обидва бере-
ги річки;

- від мосту с. Чернихів Зборівського району  200м. вниз 
по течії річки;

- Івачівська водойма - по лівому березі від малого підпри-
ємства ШБ-1 в с. Малашівці, Зборівського району до греблі в 
с. Горішній Івачів, Тернопільського району;

- від Івачівського водозабору № 2 вниз по течії до «Полот-
нянкової ями»;

- по лівому та правому березі гребного каналу;
- Тернопільський міський став - від бази спортивного то-

вариства «Гарт» до пристані причалу катера;
- на ділянці по правому березі Тернопільського ставу від 

пристані причалу кооперативу «Ветеран» до пристані кате-
ра на дальньому пляжі;

- від дамби Тернопільського ставу до мосту біля с. Петри-
ків, Тернопільського району;

- у межах с. Велика Лука, Тернопільського району;
- р. Серет в межах населеного пункту смт. Микулинці;
- на ділянці від шляхового мосту в смт. Микулинці до 

шляхового мосту в с. Налужжя протяжністю 3000 м.;
- на ділянці від шляхового мосту в с. Долина до шляхо-

вого мосту в с. Буданів Теребовлянського району протяжніс-
тю 4500 м.;

- від автомосту в с. Скородинці Чортківського району 
вниз по течії до кладовища м. Чортків (Залізничний вокзал);

- від залізничного мосту вниз по течії до гідроспоруди 
біля гуртожитків педагогічного університету по вул. Мли-
нарській  м. Чортків;

- від автомосту у м. Чортків по вул. Копичинецька вниз по 
течії до автомосту с. Угринь Чортківського району;

- у межах населених пунктів сіл Росохач, Улашківці,  Ка-
пустинці Чортківського району;

- два ставки в 43 кварталі  Білецького лісництва по ліво-
му березі та греблі;

- водойма в с. В.Чорнокінці по правому березі та греблі;
- по лівому березі Касперівецького водосховища від край-

нього будинку с. Голігради до бази відпочинку «Росинка».
СТРИПА
У межах населених пунктів Козівського, Теребовлянсько-

го та Бучацького районів.
 ЗОЛОТА ЛИПА
У межах населених пунктів Бережанського, Підгаєцького 

та Монастириського районів.
 ЗБРУЧ
У межах населених пунктів.
 ГНІЗНА
Від шляхового мосту в с. Кровінка Теребовлянського ра-

йону до впадання річки Гнізна в річку Серет.
 ГОРИНЬ
Від закінчення с. Нападівка Лановецького району до мос-

ту біля РМЗ, що в м. Ланівці.
 ІКВА
Від початку с. Старий Тараж до початку с. Борщівка Кре-

менецького району.
 ВІЛІЯ
Від автомосту с. Новостав вниз по течії 1,5 км. по  р. Вілія, 

Шумського району.
ВОДОЙМА  с. МУШКАТІВКА БОРЩІВСЬКОГО РАЙОНУ
По правому берегу від гирла річки до дамби.
БЕРЕЖАНСЬКА ВОДОЙМА ІІ РО УТМР
Від с. Гайок по дамбі до водовипуску.
ВОДОЙМА ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ М. БУЧАЧ
По периметру водойми.
ВОДОЙМА с. ВЕРБЯТИН БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ
По периметру водойми.
ВОДОЙМА смт. ЗОЛОТИЙ ПОТІК БУЧАЦЬКОГО Р-НУ
По периметру водойми.
ВОДОЙМА с. НОВІ ПЕТЛИКІВЦІ   БУЧАЦЬКОГО Р-НУ
По периметру водойми.
смт. ЗАЛІЗЦІ ЗБОРІВСЬКОГО Р-НУ
Водойма № 5 по дамбі на вулиці Зборівській згідно роз-

міток.
ВОДОЙМА с. ВЕРТЕЛКА ЗБОРІВСЬКОГО Р-НУ
Згідно розміток.
ЗБАРАЗЬКИЙ МІСЬКИЙ СТАВ РО УТМР

По периметру.
ЗБАРАЗЬКА РО УТМР, СТАВ с. СТ. ВИШІВЕЦЬ
В межах розмітки.
ЗБАРАЗЬКА РО УТМР, СТАВ с. БАЗАРИНЦІ
По периметру.
ВОДОЙМИ с. ОХРИМІВЦІ ЗБАРАЗЬКОГО Р-НУ
- По правій стороні водойми (Глоговська О.Д.);
- по периметру (Цьопик В.С.).
КРЕМЕНЕЦЬКА РО УТМР, ВОДОЙМА с. КУШЛИН
По периметру.
ВОДОЙМА “КОРОЛІВСЬКИЙ МІСТ”, КРЕМЕНЕЦЬКОГО 

Р-НУ (УТМР) с. САПАНІВ 
По периметру.
ВОДОЙМА с. КОЗІВКА, КОЗІВСЬКОГО РО УТМР
По гідроспоруді «Дамба» по правому і лівому березі 200 

м. від дамби згідно з розміткою.
ПІДГАЄЦЬКА РО УТМР, ВОДОЙМА м. ПІДГАЙЦІ
По лівому березі Підгаєцького міського ставу від водоза-

бірної споруди до водовипуску.
ВОДОЙМА У с. ДОМАМОРИЧ, ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Згідно розміток.
ЗАКРИТА ВОДОЙМА ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

ПОБЛИЗУ с. КАМ’ЯНКА ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО Р-НУ
На ділянці по ширині дамби і 150 м. від дамби по лівому 

березі протяжністю 250 м.
ВОДОЙМА с. РОМАНІВКА ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО Р-НУ
На ділянці по ширині дамби і 150 м., від дамби по право-

му березі протяжністю 300 м.
ВОДОЙМА с. ЛАСКІВЦІ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО Р-НУ
На ділянці по ширині дамби і 300 м., від дамби по ліво-

му березі.
ВОДОЙМА смт. МИКУЛИНЦІ  ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО 

Р-НУ
По периметру водойми.
ВОДОЙМА У  КОНОПЛІВЦІ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО Р-НУ
По периметру водойми.
ВОДОЙМА НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «СТАРИЙ СТАВ»
Згідно з встановленими розмітками.
НИЖНІЙ СТАВ м. ЛАНІВЦІ
По периметру водойми.
ВОДОЙМА «ЗБРУЧАНСЬКА»  ПІДВОЛОЧИСЬКОГО Р-НУ
По правому березі від мосту в с. Пеньківці до греблі 

с.Вочківці, та лівому березі від с. Пеньківці до с.Просівці (в 
межах Підволочиського району).

ВОДОЙМА «ПІДВОЛОЧИСЬКА»
По периметру водойми.

З 1 квітня по 10 червня 2015 року на усіх рибогосподарських водних об’єктах, включаючи водойми, які знахо-
дяться в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області, встановлено період 
нересту риби та інших водних біоресурсів. Відтак, протягом цього часу заборонено риболовлю скрізь, крім місць, 
спеціально відведених для рибалок-любителів. 

Отже, аматорський вилов риби однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега 
управління рибохорони області дозволило:

Першоквітневий сюрприз від Тернопільської рибоохорони

Рибальський 
календар 

У квапливій зміні пір року 
не встигнеш озирнутися 
– березень вже позаду. 

Наближається середина весни 
та “найвесняніший” місяць – 
квітень. 

НА  КВІТЕНЬ 
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МЗС Латвії розвіяв надії

Євросоюз не буде вводити безві-
зовий режим з Україною. Про це зая-
вив міністр закордонних справ Латвії 
Едгарс Рінкевічс, передають іноземні 
ЗМІ. Політик зазначив, що у ході саміту 
в Ризі дадуть оцінку виконанню Украї-
ною умов лібералізації візового режи-
му й визначать термін завершення да-
них зобов’язань, після чого ЄС, можли-
во, пом’якшить контрольно-пропускну 
систему стосовно українців. Однак 
про введення безвізового режиму не 
йдеться. Раніше голова представни-
цтва ЄС в Україні Ян Томбінський за-
явив, що Україні не слід очікувати від 
Ризького саміту введення безвізового 
режиму з Європою. 

Пропаганда Московії огидна
Російська пропагандистська ма-

шина за рівнем нахабства не має ана-
логів у світі, заявив міністр оборо-
ни Литви Юозас Олекас, повідомляє 
«15min.lt». За його словами, пропаган-
да РФ «працює, не зупиняючись. Але 
правда, рано чи пізно, виходить на по-
верхню. Ось у документальному філь-
мі, присвяченому анексії Криму, росій-
ський президент відкрито й прямо ска-
зав, що окупація та анексія були зазда-
легідь спланованою воєнною операці-
єю, у якій він особисто приймав клю-
чові рішення». Юозас Олекас сподіва-
ється, що з часом громадськість стане 
свідком більш відкритих розповідей 
про роль російських збройних сил у бо-
йових діях на сході України. І зазначив: 
«Там вони залишають сліди, і набагато 
яскравіші, ніж у Криму». А міністр за-
кордонних справ Данії Мартін Лідегор 
в інтерв’ю німецькому виданню «Die 
Welt» заявив, що російська російська 
пропагандистська машина є «масив-
ною і просто огидною».

Німецькі дороги стануть 
платними для іноземців

Німецький парламент ухвалив 
закон, згідно з яким з наступного 
року може бути запроваджена пла-
та за користування дорогами в кра-
їні, повідомляє «Reuters». Грошовий 
збір мають платити всі, хто користу-
ється німецькими автотрасами і авто-
банами. Іноземці не платитимуть лише 
за користування дорогами федераль-
ного значення. Німецьким автовласни-
кам доведеться купувати річну віньє-
ту. Іноземці зможуть також придбати 
її терміном дії на рік, десять днів або 
два місяці. Ціна залежатиме від обся-
гу викиду шкідливих речовин автомо-
білем. Власникам машин, зареєстрова-
них у Німеччині, грошовий збір за ко-
ристування дорогами повертатимуть у 
вигляді знижки загального податку на 
авто. Тобто, на практиці виходить, що 
платити за користування дорогами до-
ведеться лише іноземцям. 

Британія втомилася 
від мігрантів

Прем’єр-міністр Великобрита-
нії Девід Кемерон дав гучну перед-
виборчу обіцянку. У разі перемо-
ги консерваторів на травневих вибо-
рах до парламенту, він знизить по-

тік мігрантів у країну втричі, пере-
дає «Telegraph». За словами Кемеро-
на, оптимальним буде обсяг міграції на 
рівні десятків тисяч приїжджих на рік. 
Наразі він готовий поборотися за зни-
ження показника із 298 до 100 тисяч 
осіб. «Британія відчуває величезний 
тиск, оскільки рівень міграції трива-
лий час залишається на дуже високому 
рівні. Це помітно з наповненості шкіл, 
черг у закладах охорони здоров’я», - 
сказав прем’єр.

Путін озброює бандитів
 і на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Са-
удівської Аравії принц Сауд аль-
Фейсал розкритикував заклик пре-
зидента Росії Путіна вирішити кон-
флікт в Ємені «без зовнішнього втру-
чання». Про це повідомляє «Reuters». 
Лист Путіна зачитали на саміті Ліги 
арабських держав у Єгипті. Після цього 
міністр закордонних справ Саудівської 
Аравії сказав, що російський лідер 
«говорить про проблеми на Близько-
му Сході так, ніби Росія не впливає на 
них». Він зазначив, що російська вла-
да «говорить про трагедії в Сирії, а тим 
часом сама озброює сирійський режим 
для боротьби з власним народом». 

Молдова: бідні, але горді
Сьогодні Молдова є найбіднішою 

країною Європи. Близько 40 відсотків 
працездатного населення працює за 
кордоном. Приблизно стільки ж мол-
довських родин живуть виключно за 
рахунок грошових переказів із-за кор-
дону, повідомляє «Європейська Украї-
на». Починаючи з середини «нульових 
років», уряд Молдови проводить курс 
на євроінтеграцію, вступ до ЄС і НАТО. 
Проєвропейські політики, які при вла-
ді у Молдові останні п’ять років, нама-
гаються проводити економічні та полі-
тичні реформи. Йдуть вони дуже важ-
ко. Дошкуляє корупція. Але країна про-
довжує рухатися до Європи попри ша-
лений тиск з боку Росії. Інструмен-
том цього тиску є і російські війська в 
Придністров’ї, які спільно зі збройни-
ми формуваннями анклаву становлять 
для країни значну загрозу, враховую-
чи досить скромні оборонні можливос-
ті Молдови. Варто зазначити, мешкан-
ці Молдови ще торік отримали безвізо-
вий режим з ЄС.   

Професійних скаржників 
вдарять по гаманцях 

У Білорусі готують законопроект, 
який буде боротися з професійними 
скаржниками, повідомляють іноЗМІ. 
У кожній країні, в кожному місті, селі, в 
колективі є особи, значна частина жит-
тя яких іде на написання скарг та похо-
ди у різні інстанції. Все це, кажуть бі-
лоруські законодавці, відволікає чи-
новників, і з такою категорією вирі-
шили боротися на законодавчому рів-
ні. У палаті представників Національ-
них зборів розглядають проект закону 
«Про звернення громадян». У ньому й 
буде передбачено покарання у вигля-
ді великого штрафу для людей, які по-
стійно строчать скарги. 

У Лондоні шукають 
10-фунтові собачки  

По всьому Лондону розкидали 
п’ятсот 10-фунтових купюр. Із кожної 
купюри склали собачку в стилі орігамі 
й поклали їх у найнесподіваніших ку-
точках міста, інформує ICTV. Таку щедру 
акцію провела страхова компанія з най-
кращими намірами - поліпшити настрій 
та викликати усмішку у людей. Той, хто 
знайшов грошову собачку, може сміли-
во забирати її собі. До слова, 10 фунтів 
дорівнює приблизно 350 гривням. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Україна
ОБСЄ - найгірший варіант

із всіх можливих
Навіть коли представники ОБСЄ 

потрапляють на Донбасі під вогонь, 
все одно продовжуються мантри про 
перемир’я. Люди не хочуть розбиратися у 
складних питаннях, особливо, це властиво 
українській владі, заявив у ефірі телекана-
лу «24» психолог, військовий експерт Олек-
сій Арестович. За його словами, ОБСЄ скла-
дається на 50 відсотків із колишніх росій-
ських офіцерів. А один із найкрупніших до-
норів ОБСЄ - російська сторона. «Той, хто 
платить - замовляє музику, навіть, якщо 
вона опосередкована. Тому ОБСЄ - це най-
гірший варіант із всіх можливих», - наголо-
сив військовий експерт. 

Пенсійний фонд банкрут?
Пенсійному фонду не вистачає близь-

ко 80 млрд. грн. для виплат пенсій у тих 
розмірах, які існують сьогодні, заявив мі-
ністр соціальної політики Павло Розен-
ко. «Якщо говорити прямо, Пенсійний фонд 
- банкрут. І без допомоги держави ця фінан-
сова інституція просто б не існувала», - на-
водить вислів Розенка прес-служба Мінсоц-
політики. Міністр зазначив: завдяки спіль-
ній позиції президента і урядової перего-
ворної групи вдалося відійти від ключової 
вимоги МВФ щодо збалансування бюджету 
Пенсійного фонду за рахунок підвищення 
пенсійного віку до 65 років. «Чи доведеть-
ся знову повертатися до цього питання, за-
лежить від того, наскільки швидко ми змо-
жемо вивести зарплати з тіні та наскільки 
швидко економіка дасть ресурс. 200 млрд. 
грн. щорічно виплачують у тіньовому сек-
торі, з яких не сплачують жодних внесків. 
На сьогодні - це основний ресурс Пенсійно-
го фонду», - зазначив посадовець.

Тільки у Львові: 
«політичне» пиво 

Львівські пивовари виробили напої 
з характеристиками світових політич-
них лідерів. Місця на пивних етикетках 
дісталися президенту США Обамі, канцлеру 
ФРН Меркель і президенту РФ Путіну, пові-
домляє ТСН. Обаму зображено на шкіряно-
му дивані, біля Меркель напис «Фрау Рібен-
троп», а Путіна традиційно назвали лайли-
вим словом. Біля малюнків вміщені короткі 
пояснення, чим ця людина запам’ятається. 
Виробники продумали й нюанси смаку, від-
повідно до особливостей кожного з полі-
тиків. «Обама» - це темне пиво, заварене 
на спеціальному солоді з високим вмістом 
алкоголю і кавовим присмаком. «Путін» - 
більш міцне пиво з ячмінним смаком. «Мер-
кель» - світле, легке пиво з малим вмістом 
алкоголю. Споживачам припали до смаку 
пивні новинки. Найохочіше беруть пляшки 
із зображенням Путіна. 

Тарифне нещастя 
Через зростання тарифів і важку еко-

номічну ситуацію, все менше українців 
платять за газ. Про це повідомив голова все-
української енергетичної асамблеї Іван Плач-
ков, інформує видання «Фінанси.ua». «На сьо-
годні тенденція стає жахливою. Рівень опла-
ти за газ зараз становить близько 60 відсо-
тків, а за тепло - 30 відсотків», - сказав він. Екс-
перт нагадав, що в 1990-і роки рівень пла-
тежів складав 30-40 відсотків. Тоді ситуа-
ція закінчилася тим, що оператори на атом-
них станціях жили в наметах поруч з АЕС і не 
отримували зарплати по 8-10 місяців. 

Житниця для корупціонерів
Більшість українських агропідпри-

ємств змушені вдаватися до «неофі-
ційних витрат» у роботі з перевіряю-
чими органами. Такий факт у виступі на 
українсько-американському аграрному 
конгресі у Вашингтоні озвучив менеджер із 
програм розвитку агробізнесу «IFC/World 
Bank Group» Хайнц Штрубенхофф, повідо-
мляють іноЗМІ. За його словами, коруп-
ція - одна з основних перешкод для реалі-
зації аграрного потенціалу України. Згід-
но з опитуванням українських агрокомпа-
ній, 65 відсотків із них змушені давати ха-
барі чиновникам-перевіряючим, 50 відсо-
тків - за отримання дозволів, 21 відсоток 
використовували «подарунки та інші твор-
чі засоби» у спілкуванні з держчиновни-
ками. Погіршують ситуацію бюрократизм 
щодо отримання дозвільних документів і 
надмірне втручання держави у діяльність 
агроринку. 

Безхатьки можуть 
ставати у квартирну чергу

Кабмін вніс зміни до «Порядку взят-
тя громадян на соціальний квартирний 
облік, їх перебування на такому обліку 
та зняття з нього». Тож відтепер безхатьки 
мають право стати у квартирну чергу, пові-
домляє прес-служба Мінсоцполітики. При-
йнятими змінами визначено, що при по-
данні пакета документів для взяття на со-
ціальний квартирний облік бездомна особа 
замість довідки про місце проживання та 
склад сім’ї подає довідку про прийняття на 
обслуговування до закладу для бездомних 
осіб і довідку про реєстрацію місця прожи-
вання/перебування особи відповідно до за-
твердженої форми. 

Безробітних майже 
два мільйони

Рівень безробіття в Україні за підсум-
ками 2014 року склав 9,7 відсотків, пові-
домляє Держстат. У цифрах - це 1,8 міль-
йона осіб. За регіонами, найвищий відсо-
ток безробіття зафіксовано у Житомир-
ській області. Високі показники і в Черні-
гівській, Тернопільській, Луганській, Пол-
тавській, Рівненській і Донецькій областях. 
Найменший відсоток безробіття на Одещи-
ні і в Києві. 

Ноу-хау злодіїв. 
Поки що столичних?

У багатьох під’їздах Києва на пошто-
вих скриньках з’явилися різнокольоро-
ві наліпки - як цінники у магазинах. Ко-
ристувачі соцмереж попереджають: це зло-
дії так позначають квартири, які згодом бу-
дуть грабувати, повідомляє ТСН. «Зараз у 
Києві аншлаг пограбувань квартир. Вияв-
лена технологія. Попередньо навідник від-
слідковує і обирає квартири для грабун-
ку, коли вдома нікого немає, або там за-
йвий кондиціонер висить. Він «мітить» но-
мери квартир - наклеює папірці від цінни-
ків на поштові скриньки. Потім ці кварти-
ри грабують. Це підтверджено», - написав 
у «Facebook» казкар-лірник і телеведучий 
Сашко Лірник. Інші жителі столиці також 
розповідають про злодійське ноу-хау. Дехто 
вже відчув його на собі. 

Щедра ДУСя 
Державне управління справами 

(ДУС) для обслуговування перших осіб 
країни  закупило продуктів і напоїв на 
1,7 млн. грн. Торік ця цифра була на 300 тис. 
грн. меншою. Договір уклали без тендеру з 
держпідприємством «Гарант-Сервіс», по-
відомляє «Вісник державних закупівель». 
Угоди з «Гарант-Сервісом» укладають що-
року. Підприємство щоразу отримує замов-
лення без відкритих торгів, оскільки воно 
спеціально створене для забезпечення ор-
ганізації харчування і торговельного обслу-
говування працівників АП, Кабміну, Ради, 
Держуправління справами, РНБО та інших 
держорганів. Меню заходів ніколи не публі-
кується. 

Україна Світ



1. Невдача – це просто можливість почати знову, але 
вже більш мудро. Генрі Форд.

2. Якщо проблему можна вирішити, не варто про неї 
турбуватися. Якщо проблема нерозв’язна, турбу-

ватися про неї безглуздо. Далай Лама.

3. Навіть якщо ви дуже талановиті й докладаєте ве-
ликих зусиль, для деяких результатів просто по-

трібен час: ви не отримаєте дитини через місяць, навіть 
якщо змусите завагітніти дев’ять жінок. Уоррен Баффет.

4. Раз в житті фортуна стукає у двері кожної людини, 
але людина в цей час нерідко сидить у найближчій 

пивній і ніякого стуку не чує. Марк Твен.

5. Наш великий недолік в тому, що ми занадто швид-
ко опускаємо руки. Найбільш вірний шлях до успі-

ху – весь час пробувати ще один раз. Томас Едісон.

6. Особисто я люблю суницю з вершками, але риба 
чомусь віддає перевагу хробакам. Ось чому, коли 

йду на риболовлю, то думаю не про те, що люблю я, а про 
те, що любить риба. Дейл Карнегі.

7. Прокидаючись вранці, запитай себе: «Що я пови-
нен зробити?» Увечері, перш ніж заснути: «Що я 

зробив?». Піфагор.

8. Бідний, невдалий, нещасливий і нездоровий – 
це той, хто часто використовує слово “завтра”.  

Роберт Кіосакі.

9. Старі завжди радять молодим заощаджувати гро-
ші. Це погана порада. Вкладайте в себе. Я в житті не 

заощадив і долара, поки не досяг сорока років. Генрі Форд.

10. Я цього хочу. Значить, це буде. Генрі Форд.

11. Я не знав поразок. Я просто знайшов 10 000 
способів, які не працюють. Томас Едісон.

12. Важка праця – це скупчення легких справ, які 
ви не зробили, коли повинні були зробити. 

Джон Максвелл.

13. Раніше я говорив: “Я сподіваюся, що все змі-
ниться”. Потім я зрозумів, що існує єдиний спо-

сіб, щоб все змінилося, – змінитись мені самому. Джим Рон.

14. Урок, який я отримав і якому слідую все життя, 
полягав у тому, що треба намагатися, намага-

тися і знову намагатися – але ніколи не здаватися! Річард 
Бренсон.

15. Роби сьогодні те, що інші не хочуть, завтра бу-
деш жити так, як інші не можуть.
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Березень
Сьогодні він зиму
До серця пригорне,
А завтра звабливо
 Всміхнеться весні.
Отак і малює картини
Сумні:
По чорному – білим,
По білому – чорним.
*** 
Березень сипнув 
Сніжком із неба.
На гнізді лелечім – 
Ковдра біла.
Не турбуйся, березню, 
Не треба.
Їм би сонця – 
Обсушити крила. 

Першоквітневий 
сніг
Першоквітневий сніг. 

М’який, лапатий,
Такого навіть в січні не було.
Природа також вміє

                         жартувати – 
Просохлу стежку знову 

замело.
Це тільки жарт. Цей сніг

                    на дві години.
Всміхнеться сонце. Квітень – 

                                   все-таки!
Крильми лелека розжене 

                             хмарини
І сон-трава розправить 

пелюстки.

Весна
Коли їй кажуть:
«Веснонько ясна»,
То сонцем усміхається вона.
Коли «весну» римують

       із «війною»,
Стає за мить
похмурою й сумною…
….
Цілує сонце 
котики вербові,
В повітрі вже брунькується

                           весна…
А вам також здається,
Що вона
 народжена з великої  любові?

Ганна НАЗАРКІВ.
с. Вікторівка 

Козівського району.

гніздечко
Сімейне

Їхні будинки були через дорогу. Мирос-
лава жила у «хрущівці», Віра - у «панельці». 
У школі дівчата сиділи за однією партою і, 
як жартували однокласники, були вічними 
подругами. Не всі не розуміли їхню дружбу. 

Мирослава - з незаможної родини. 
Батько-інвалід. Мати - кухарка у фабрич-
ній їдальні. Натомість Вірина сім’я жила у 
достатку. Батько працював на одній із ке-
рівних посад місцевого підприємства. Мати 
- на викладацькій роботі.

Вірині батьки були не проти, що їхня 
донька дружить з Мирославою. Дівчина 
гарно вчилася. І була «тихонею». Мирос-
лаві діставалися у спадок від Віри деякі 
одяганки. А коли дівчина забігала до ба-
гатої подруги, Вірина мати пригощала її 
смаколиками, яких у Миросиній оселі не 
водилося.    

Подруги любили мріяти про майбутнє. 
Віра хотіла стати учителем. І переконувала 
вступати у педвуз подругу. 

- А якщо «завалять»? - хвилювалася Ми-
рослава.

- Але ж спробувати можна. 
- Що робитиму, коли не вступлю?
- Я попрошу тата, щоб влаштував тебе 

на якусь роботу. А через рік спробувала б 
знову. Зі стажем вступати легше. Але не бу-
демо наперед думати про погане. Все буде 
гаразд.   

- Віро, давай пообіцяємо: щоб не трапи-
лось, ми залишимось подругами.      

- І де б ми не жили…
- І де б не працювали…

- Завжди будемо допомагати одна од-
ній…

- Підтримувати, зустрічатися і… і… і…
…Віра вступила у педінститут. Миросла-

ва «зрізалася» на останньому іспиті. 
- Тобі батько допоміг? - запитала крізь 

сльози Віру.
- Ні, звичайно. Я не просила. 
Мирослава була ображена. І на подру-

гу також. Не вірила, що Ігор Антонович не 
приклався до Віриного успіху.  

Віра, як і обіцяла, попросила батька, 
аби влаштував Мирославу на роботу. Коли 
отримала першу зарплату, прийшла до Віри 
з тортом і квітами. Здавалося, образа мину-
ла. 

- Може, це й краще, що я пішла на робо-
ту, - міркувала Мирослава. - А то була б бі-
лою вороною серед студентів. Мої батьки 
не мають статків на одяганки, вечірки. Ін-
ститут не втече. А наразі щось зароблю.

Наступного року Мирослава вступи-
ла на заочне навчання. Подрузі поясни-
ла: батько зовсім почав нездужати. І скіль-
ки тієї пенсії? Мати ради не дасть на свою 
зарплату. 

- Я поговорю з татом, він щось приду-
має. Може, матеріальну допомогу «виб’є». 
Або премію. 

Ігор Антонович знову потурбувався про 
Мирославу.  

…Для Віри стало несподіванкою, що Ми-
рослава збирається заміж. 

- Чому не зізнавалася, що зустрічаєшся з 
хлопцем? Не познайомила?

- Розумієш… Якщо чесно, хвилювалася, 
аби Олесь не закохався у тебе. Ти - стиль-
на, заможна. Не ображайся. Все одно будеш 
старшою дружкою.   

…Щойно отримавши диплом, Миросла-
ва з Олесем вирішили податися на заробіт-
ки. Олесева тітка була у числі перших заро-
бітчан, які обсерували Європу у пошуках 
кращого життя. Тітка розповідала про єв-
ропейські принади і зарплати. Й кликала 
на заробітки племінника

- Миросю, давайся чути, - просила Віра. - 
Мені тебе не вистачатиме. 

- Ти б до моїх батьків деколи забігала. 
Тато лежачий. Може, мамі якась допомога 
буде потрібна. І не забудь повідомити, коли 
заміж будеш виходити. Не засиджуйся в ді-
вках. 

- Серйозно подумаю над твоєю порадою, 
- засміялася Віра. 

…Подруги спілкувалися рідко. Миросла-
ва завжди посилалася на зайнятість. А Віра 
частенько забігала до Миросиних батьків. 
Тітка Зоя розповідала, що донька із зятем 
влаштувалися на гарну роботу, але приїха-
ти в гості не можуть, бо поки що нелегали. 
Хвилювалася за чоловіка, бо лікарі сказали, 

що справи зовсім кепські. 
Невдовзі Миросин батько помер. Донь-

ка на похорон не приїхала - ще не мала до-
кументів. 

…Віра готувалася до весілля. Шкодува-
ла, що не буде ліпшої подруги. Мирослава 
зателефонувала напередодні забави. При-
вітала з одруженням. Розповіла про розма-
їття товарів у європейських магазинах, по-
хвалилася обновками. Раділа, що вирвалася 
з «діри». Нарікала на колишнє життя. Запи-
тала, коли Віра була в її матері. Під кінець 
розмови поцікавилася Віриним нареченим: 
хто, звідки… Почувши, що він займається 
разом зі своїм батьком бізнесом, сухо мови-
ла: «Мушу йти. До зв’язку».      

...Вони зустрілися випадково. Віра не 
знала, що Мирослава приїхала додому. 

- Привіт! - зраділа подрузі. - Чому не за-
телефонувала? Сто років тебе не бачила. 
Якщо точніше, - десять. А я йду з полікліні-
ки. Моя донька народилася здоровою, а по-
тім занедужала. Стільки різного лікування 
перепробували. І в столиці були. Тепер ра-
дять звернутися до закордонних спеціаліс-
тів. Збираємось їхати. Лікарі сказали, що я 
більше не зможу народжувати. Ліля така 
гарненька. Ми її Лялькою називаємо. Ой, 
вибач, дістаю тебе своїми проблемами. Як 
ти? Олесь? Надовго приїхали?

Мирослава зміряла Віру тяжким погля-
дом.

- Хотіла б тобі поспівчувати, але не можу. 
Ти в добрі виросла. На тебе дмухали. Татова 
доця. Все для Вірусі. А я в твоїх східках хо-
дила. Думаєш, я була щаслива, коли ти, або 
твоя мама давали мені якусь лаху? Шоко-

ладку чи тістечко? Коли твій батько «виби-
вав» мені матеріальні допомоги? 

- Що ти таке?..
- Що я говорю? Те, що хотіла давно ска-

зати. Тепер життя й тебе дістало. Хоча… ти 
живеш у шикарному будинку. В багатстві. А 
дитина… можна з дитбудинку взяти, якщо…    

- Ти задоволена, що моя донька хвора? 
Як ти можеш?! І… ми ж подруги.

- Були…
- Ти стала іншою. Заробітки тебе зміни-

ли.
- При чому тут заробітки? Щоб вижи-

вати, треба вміти пристосовуватися, грати 
роль. Терпіти. Тобі цього не зрозуміти. А я 
це знала. З пісочниці. Правда, ти не така, як 
інші багатенькі доці. Ліпша. Але все одно це 
не справедливо, що одним дістається все, а 
іншим - крихти з їхнього стола.  

- То ти мене тер-
піла? 

- Я поспішаю.  
- Забула запитати: 

чому в тебе немає ді-
тей? 

- Мені їх не треба. 
Навіщо бідноту мно-
жити? Бувай!

Віра розгублено 
дивилася услід Ми-
рославі. Серце від-
мовлялося вірити, що 
ця ображена на весь 
світ жінка - її уже ко-
лишня подруга.  

Ольга ЧОРНА.

Настя нервово снувала подвір’ям. Брала-
ся то за одну, то за іншу роботу, проте жодної 
не могла довести до ладу. Руки не слухалися, а 
відчуття образи вужем стискало усередині. Ще 
б пак, щоб це її, завжди таку кмітливу і сприт-
ну, обдурив рідний онук? Ще й чоловік її заод-
но з онуком реготав, коли вона дістала з шух-
ляди дзеркальце. «Чи ти забула, Настуню? Нині 
ж – перше квітня, день жартів і сміху. Андрійко 
хотів розсмішити тебе. Тому й придумав, що ні-
бито у тебе на носі якась пляма з’явилася”, - за-
ливався дзвінким, як у юнака сміхом. 

Настя розуміла: рідні справді покепкували 
з неї - не зі зла. Але вдіяти зі своєю образою ні-
чого не могла. Аякже, гадає онучок, що як літа 
її жіночі ближче до осені котяться, то вже й до 
своєї зовнішності вона байдужа? Якраз і на-
впаки: саме зараз, у свої 56 Насті хотілося гар-
но виглядати, щоб ніхто й не здогадався, скіль-
ки їй років. Он Вірі, її подрузі, скоро 60, а хто 
дасть? І макіяж, і зачіска модна, й одягається 
по-сучасному. Щоправда, живеться подрузі у 
місті легше, ніж Насті у селі. Відколи Віра пере-
їхала туди, наче помолодшала, розквітла. Іноді 
приїжджає вона у село, навідується до батьків-
ської хати, за якою Настя дивиться. Тоді вони 
удвох наговоритися не можуть. ..

По-правді, скучила вона за Вірою. Сумний 
настрій враз просвітлила блискавична думка: 
а чому б Віру нині їй не здурити?

Зателефонувати і сказати, приміром, що 
загорілася її хата? Хоч нічого цінного у ній не 
зосталося, все ж Настя знає напевне: Віра зля-
кається і приїде. Ох, і посміються вони з цього 
її жарту! А тоді Настя пригостить подругу сві-
женькими пирогами з яблуками та чорниця-
ми. Віра дуже любить такі, заодно – ще й додо-
му візьме. А ще молока їй дасть, сметани, груд-
ку сиру, як завше. 

«Як так – хата загорілася? Від чого? Що ти 
таке кажеш, Настуню?» - надривчасто кричала 
у слухавку Віра. «Приїжджай. Тут усі сусіди зі-
бралися гасити пожежу. Поспішай, скоро якраз 
автобус буде», - упевнено, на одній ноті стро-
чила Настя. 

Вийшла з хати і попрямувала на Вірчине 
подвір’я. Старенька хата голубими вікнами-
очима дивилася на Настю. На квітнику виста-
вили зелені стебельця нарциси, а у садку під 
кущами жасмину розквітли запізнілі підсніж-

ники. Настя здивувала-
ся: звідки вони тут взя-
лися? І згадала, як Віра 
колись з корінчиками викопала кілька росли-
нок у лісі і висадила у садку. 

Поважним кроком Настя обходила Вірине 
обійстя, аби упевнитися, що усе тут в поряд-
ку. Ото вже реготати вони будуть з такої її ви-
тівки! Десь за годину Віра приїде. За той час 
Настя встигне і стіл накрити, і кошик подрузі 
скласти. Завжди так робить, коли Віра приїж-
джає. А потім онуки подруги Катруся з Антон-
чиком телефонують Насті і дякують за смачні 
гостинці. Звісно, вона радіє, бо й справді, тако-
го смачного молочка, як дає її Лиска, годі на-
питати…

Раз-по-раз заглядала у вікно: чи не при-
їхала Віра? Он, здається, це її постать видні-
ється наприкінці городів. Отже, Віра скороти-
ла шлях. Спішила бідолашна… Ось її тоненька 
фігурка уже з’явилася між розлогими вишня-
ми, що ростуть на стежці, яка розділяє їхні обі-
йстя. Настя усміхнулася, спостерігаючи, як ши-
роко розплющеними очима Віра втупилася у 
свою хату. Потім повільно зайшла за хвіртку…

Настя уявила, як незабаром Віра увійде до 
неї з тоненьким прутиком у руках і злегка по-
тягне ним її по спині за такий жарт. «Я йду ко-
рову доїти. Як тітка Віра з’явиться, хай заче-
кає”, - сказала онукові. Відтак навмисне грима-
ла відрами на подвір’ї, аби Віра почула. 

Настя проціджувала молоку через біло-
сніжну марлю, щедро наливала у слоїки для 
Віри. Віра ж не прийшла…

 «Образилася! Горда!» - скептично засмія-
лася і вирішила першою завітати до сусідки. 

Тихенько постукала у двері. Віра 
не відчинила, і Настя, хвильку 
постоявши, натиснула на клямку.

На ліжку, вкритому стареньким вишива-
ним покривалом, лежала бліда, як полотно 
Віра. Поруч – на столику – пляшечка із серце-
вими краплями і пігулки валідолу…

Настя ніби задерев’яніла. А потім вмить 
оговталася і стала поїти Віру ліками, обливати 
водою. «Віруню, благаю, розплющ очі, я ж по-
жартувала! Нині – перше квітня», - сльози ко-
тилися по обличчі Насті. Тремтячими пальця-
ми вона набирала номер сільської фельдшер-
ки. На щастя, та жила неподалік і вчасно зроби-
ла Вірі ін’єкцію. А потім викликала «швидку». 

І ось Настя знову збирається до лікарні. До 
Віри. Лікарі констатували їй сильне нервове 
потрясіння, що призвело до серцевого нападу. 
«Прости мені, Віруню. Чи ж думала я, що ста-
ра хата така тобі дорога? Хотіла побачитися з 
тобою і ось так, по-дурному, тебе покликала», - 
оправдовувалася Настя. Один Господь знає, що 
вона пережила, відколи Віру рятували лікарі.

Тепла усмішка розквітла на Віриному об-
личчі. «Куди ж я подінуся від тебе, подруго? 
Звісно, я тобі прощаю. А ти запам’ятай: у яких 
би хоромах не жила людина, все ж батьків-
ська хата для неї – найбільша скарбниця. У ній 
пам’ять вічна живе. Я думала, що збожеволію 
тоді».

Настя благала Господа, аби її подру-
га скоріше одужала. А вона тепер назавжди 
запам’ятає: не всякий жарт можна назвати 
жартом. Та й жартувати треба уміти. Навіть 
першого квітня…

Марія МАЛІЦЬКА.

Сокровенне

Невигадана історія

які змінюють життя
15 цитат,

Сумний
жарт

Були подругами

У них не склалося. У Люби й Арсенія. Вона надто мо-
лода, енергійна, запальна галичанка. Він - повільний, 
статечний, вдумливий юнак з Волині. Чи то далися в 
знаки їхні родоводи, чи все ж таки різні характери... Так 
було не зразу. Після весілля вона бачила все у рожевому 
світлі. А найбільшим її щастям був синочок Руслан, чор-
нооке маля. Тільки воно чомусь так рідко усміхалося їй. 
Як і Арсеній...

Подружжя поволі віддалялося одне від одного. Не-
вдовзі Люба й Арсеній розійшлися. Ніби без причини. 
Русланчик підростав без батьківської ласки, радував 
лише її, дідуся Павла, бабусю Галину своїм щебетанням. 
Все ж Любі стало  ніби тісно в рідних стінах. Одинокій 
молодій жінці, видно, домашнього затишку було замало. 
“Де воно, те моє жіноче щастя?” - задумувалася ночами.

І спало на думку: “Поїду в Грецію. Подруга зве. Там 
гарно платять, не то що вдома.” Вирішила - їде. Батькам 
не важко буде зоставатись з уже підрослим сином. На 
півроку поїде, не більше.

У Греції Люба попала у невелику сім’ю. Господарі за-
йняті на роботі, а вона усьому лад давала. Робота кипі-
ла в її руках. Греки були раді, що їм пощастило з домаш-
ньою робітницею. Крім того, Люба у себе вдома закінчи-
ла кулінарне училище і пробувала здивувати господарів 
українськими стравами. Їм це подобалось.

З далекого відрядження приїхав син господарів - Та-
міріс. Їх познайомили. Щось підсвідомо здивувало його, 
коли Люба підняла на нього свої глибокі, сині очі. Може, 
той колір, колір спокійного моря, не полишав його і тут, 
на суші. Адже він, плаваючи, найбільше цінував саме 
його, а не розбурхану, чорну стихію штормових ночей.

У спекотне літо усією сім’єю виїжджали на свій ост-
рів. Брали Любу з собою. Там на неї лягало ще більше 
обов’язків. Господарі лише відпочивали. Таміріс все час-
тіше опинявся біля Люби. Сам звиклий до труднощів на 
морі, розумів виснажливість буденщини для українки. 
Навіть деколи почав їй допомагати. Батьки іронічно під-
сміювались над “зальотами” свого вже немолодого, але 
ще неодруженого сина.

Отак і жили. Думала - півроку, а вийшло роками. 
Батьків Таміріса не стало водночас: загинули в автока-
тастрофі. Син важко пережив сімейне горе: інфаркт. Не 
змогла Люба покинути Таміріса. Виходжувала у лікарні. 
Потім забрала додому, сумлінно виконувала приписи лі-
карів. Помалу відходив Таміріс від хвороби, дуже пома-
лу. І чи то кваліфікована медицина, чи турботливі руки 
Люби таки поставили його на ноги. 

Таміріс дуже хотів побачити незнайому країну, де 
народилася його рятівниця. А їй так хотілося побачити 
сина, батьків... Вона розривалася між цими почуттями: 
любов’ю до Руслана, батьків і людяністю у ставленні до 
Таміріса. Грек розумів її і попросив взяти його з собою на 

І чи то 
вже на роду написано…

Жіноча доля

Україну.
Тут для Таміріса цікавим було все: пейзажі, будин-

ки, дороги, спосіб виживання (інакше не скажеш), хар-
чування, звичаї у цій незнайомій країні. З інтересом роз-
глядав українські книги, навіть просив навчити його 
української абетки. 

Після довгого перебування Таміріс попросив Любу 
все-таки відвезти його на батьківщину. Домашні спра-
ви і спокійний, розмірений спосіб життя у Греції сприя-
тимуть повному його одужанню. Туга за рідним домом 
також сушить серце.

 Та не міг він уже залишатись без Люби. Звик до її лас-
кавого, променистого погляду, повсякденної турботи. Не 
міг уявити собі розлуки з нею, хоча 
водночас глибоко співчував Любі - 
матері, Любі - дочці, яка щоденно 
додзвонювалась додому, аби до-
відатись про стан рідних. Особли-
во, коли дізнався, що із здоров’ям 
батька Люби справи гіршають: 
тиск падає, серце болить.

І раптом тривожний дзвінок з 
дому: батька не стало. Не встигла 
Люба на похорон: надто далеко. 
Таміріс дивився на неї, зажурену, 
заплакану, і ніби відчув свою про-
вину в цьому. Запекло в грудях, 
страшенний біль оперезав їх, зані-
міли руки - і повторний інфаркт... 
Сидячи днями і ночами біля ліж-
ка Таміріса, Люба задумувалась 
над людськими долями. Чому цей 
чужинець став часткою її життя? 
Чому так боляче дивитись на його 
страждання? Адже не  чоловік він 
їй. І чи то вже на роду написано 
багатостраждальній українській 
жінці співчувати людському горю 
по всіх світах, а своє таїти глибоко 
в серці?

Поховала Люба Таміріса. Вже 
ніщо більше не тримало її в Греції. 
Та й заробітки там упали.

Привезла з собою додому фо-
тографію Таміріса. Поставила на 
видному місці. У важкі хвилини, 
а їх в житті українців усе більшає, 
звіряє свою витримку з його жит-
тєвими незгодами і каже собі:

- Я навчилася терпіти у тебе! Я 
витримаю все! 

Олена Рутецька. м. Збараж.

На фото Івана ПШОНЯКА: 
випускниця української 

гімназії ім. І. Франка  
Анна Дворянська.

Я мрію, щоб блакить 
вмивало сонце,
Щоб стигло 
колосилися лани,
Світанок дня щоб 
стукав у віконце
Весняним вітром, 

а не вибухом війни…
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Чинний чемпіон Європи 
мінімально переграв 
українську збірну, яка не 

використала чимало своїх моментів 
в атаці.

Жодних сюрпризів від головного трене-
ра – на гру з іспанцями вийшли найбільш 
перевірені та досвідчені бійці. 

Як і можна було передбачити, початок 
зустрічі був повністю за господарями, про-
те тиск вдалось витримати, після чого укра-
їнці і самі почали відповідати. Однак можливос-
ті для взяття воріт виникали тільки після стан-
дартних положень - Артем Федецький та Руслан 
Ротань дивом не влучали у рамку майже з ідеаль-
них позицій. 

Натомість ушкодження Романа Зозулі призве-
ло не лише до його заміни, але й до хвилинної чи-
сельної меншості гостей. Цього іспанцям вистачи-
ло, щоб провести переможний м’яч. Альваро Мо-
рата найкраще за наших захисників розібрався у 
ситуації та скористався необачним виходом з лі-
нії Андрія Пятова.

Після перерви неодноразово українці набли-
жались до голу у відповідь. Практично усі момен-
ти гостей не обходились без участі Ротаня. Вдало 
увійшов у гру Артем Кравець, не втрачав надії на 
успішне підключення вперед Федецький, проте 

Ікер Касільяс довів, що залишається одним з най-
кращих голкіперів світу. Тож збірна України, яка 
змушена була міняти своїх гравців лише через 
травми, мінімально поступилась, справивши гід-
не враження.

В інших матчах п’ятого туру групи С збірна 
Словаччини легко розібралась з Люксембургом – 
3:0, а дебют Олександра Хацкевича на чолі збірної 
Білорусі приніс його команді вольовий виграш у 
Македонії – 2:1. Продовжують лідирувати слова-
ки: 15 очок – це максимальний показник після 
першого кола. 12 балів тепер мають іспанці, 9 за-
лишилось в українців. Білоруси вийшли на 4 міс-
це з 4-ма пунктами. Позаду інших македонці (3) 
та люксембуржці (1). Наступний поєдинок збірної 
України відбудеться 14 червня – на своєму полі 
команда Михайла Фоменка прийматиме команду 
Люксембурга.

У 19-му турі Першої 
ліги футбольний 
клуб «Нива» зазнав 

домашньої поразки від 
чернігівської «Десни» 
-  0:2.

Стартовий відрізок гри оби-
дві команди провели не над-
то жваво. Перше загострен-
ня створила «Нива» біля чу-
жих воріт. Спершу Грищенко, а 
згодом Красномовець намага-
лись завдати удару по воротах. 
Але в обох випадках захисни-
ки блокували удари тернопіль-
ських футболістів. Згодом зда-
леку пробив Іашвілі - мимо. А за 
мить небезпеку створили гості, 
які швидко переходили з обо-
рони у атаку. І лише вдала гра 
Мусієнка, який в останній мо-
мент забрав м’яч з-під ніг Ки-
сіля, не дозволила «Десні» від-
крити рахунок.

Ближче до середини тайму 
вималювалась відверта ігрова 
перевага чернігівської коман-
ди. Тернополяни програвали 
гостям центр поля і, як наслі-
док, до свистка на перерву пе-
реважно оборонялися. На 34-
ій хвилині гри Єгор Картушов 
мав реальну нагоду забити, але 
його удар метрів із 13-ти прой-
шов повз ворота Олександра 
Мусієнка. Проте до кінця тайму 
«Десна» таки домоглася свого. 
На допомогу чернігівцям прий-
шов стандарт. Після подачі з ку-

тового Ярема Каваців головою 
переправив м’яч у сітку.

Після перерви господарі 
поля намагались діяти якомо-
га активніше, але створити по-
справжньому гольову нагоду 
біля чужих воріт «Ниві» ніяк не 
вдавалося. Натомість суперни-
ки регулярно турбували Мусі-
єнка. На 57-ій хвилині Бовтрук 
розстрілював кіпера «Ниви», 
але наш воротар зіграв вище 
будь-яких похвал і удар париру-
вав. Та на 69-ій хвилині навіть 
майстерність тернопільського 
голкіпера не допомогла. Після 
навісної подачі з лівого флан-
гу Вадим Жук головою відпра-
вив другий м’яч у сітку наших 
воріт.

«Нива» прокинулася лише 
в останні 15 хвилин після ряду 
замін від тренера. Найгострі-
ший момент створив Грищен-
ко, який пробивав головою піс-
ля навісної подачі. На жаль, кі-
пер «Десни» був на місці. Зго-
дом свій момент не використав 
Роман Кухарський, який опи-
нився з м’ячем перед воротами 
гостей. Замість удару по воро-
тах, Роман вирішив віддати пе-
редачу на партнера, якого вже 
встигли накрити захисники 
чернігівської команди. Загалом 
хоча й «Нива» активніше про-
вела кінцівку зустрічі, але біль-
ше реальних нагод для взяття 
воріт не було.

Результат не за грою
Чемпіонат Європи-2016.

 Відбірний турнір. 
Група С

Іспанія – Україна – 1:0

І рідні стіни не допомогли

Вікторія Туркс – бронзо-
ва призерка Гран-Прі 
Цими вихідними турецьке 

містечко Самсун приймало най-
кращих представників дзюдо 
на серії турнірів Гран-Прі.

У ваговій категорії 78 кг 
наша спортсменка Вікторія 
Туркс посіла третє місце.

Перемогу святкувала фран-
цузька дзюдоїста Мадлен Ма-
лонга. «Срібло» здобула британ-
ка Наталі Пауелл, а третю схо-
динку на п’єдесталі пошани ра-
зом з українкою розділила Луїза 
Мальцанн з Німеччини.

Українські робін-гуди
В грецькому містечку Ма-

рафон відбулися змагання зі 
стрільби з лука – Гран-Прі Єв-
ропи.

На престижному спортивно-
му форумі українська команда 
тричі підіймалася на п’єдестал 
пошани.

Медалі найвищого ґатунку 
на рахунку Маркіяна Івашко (ін-
дивідуальна першість) та танде-
му Георгій Іваницький - Вероні-
ка Марченко, які стали першими 
у змаганнях змішаних команд.

У командному виступі наші 
Георгій Іваницький, Віктор Ру-
бан та Маркіян Івашко стали 
бронзовими призерами.

У червні збірна України зіграє 
зі збірною Грузії

Між футбольними федераціями України та Гру-
зії досягнута попередня домовленість щодо прове-
дення товариського матчу національних збірних, 
який відбудеться в перших числах червня.

Нагадаємо, 14-го червня збірну України чекає 
черговий відбірковий матч Євро-2016 вдома про-
ти збірної Люксембургу, а заключний тур чемпіо-
нату України буде зіграно 30-31 травня.

Враховуючи таку особливість календаря на фі-
ніші сезону, очікується, що значну по тривалості 
паузу до поєдинку з Люксембургом українська на-

ціональна команда заповнить збором в Австрії, в 
рамках якого і проведе спаринг з Грузією

Футболісти  запросили бійців АТО 
Українські військові, які проходять лікування у 

Військово-медичному клінічному центрі Західного 
регіону, змогли відвідати товариський матч збір-
них України та Латвії. 

«Хлопці самі захотіли до вас прийти. Спасибі 
за те, що ви захищали нашу країну. Низький уклін 
вам. Ми запрошуємо вас на футбол. Кому дозволя-
ють лікарі - ми організуємо транспорт і квитки», - 
сказав прес-аташе збірної України Олександр Гли-
винський під час візиту до госпіталю із гравцями 
національної команди.

Одразу два призи найкращого спортсме-
на місяця дістались Валентині Семеренко, 
яка впродовж сезону 11 разів піднімалась 
на подіум, при цьому виборовши золоту ме-
даль чемпіонату світу у мас-старті.

Вперше нагороди найкращого спортсме-
на отримали Ірина Варвинець та Сергій Се-
менов. Останній прийшов на захід не з по-
рожніми руками, прихопивши із собою пер-
ший в історії українського чоловічого біат-
лону малий кришталевий глобус, який діс-
тався спортсмену за вдалі виступи в індиві-
дуальних гонках.

Завітала на вручення нагород і олімпій-
ська чемпіонка Сочі Олена Підгрушна, яка 
після ігор великий спорт змінила на роботу 
у міністерстві молоді та спорту.

Ще однією новиною поділився і президент 
федерації біатлону Володимир Бринзак. Но-
вий сезон українська жіноча команда розпо-
чне не лише в оновленому складі, а й із зміна-
ми у тренерському штабі. Головним тренером 
збірної стане німецький фахівець Ріко Грос. 
Чотириразовий олімпійський чемпіон прибу-
де в Україну 4 квітня. Одразу ж після цього із 
Гросом підпишуть офіційний контракт.

Замість  траси – на  церемонію
Українські біатлоністи змінили спортивне екіпірування на вечірні наряди. Причи-

на - вручення нагород від національного олімпійського комітету.

На фото під час  
зустрічі в Борисполі

Поки-що тільки прогнози
Авторитетне видання «Infostrada» за 

500 днів до старту літніх олімпійських Ігор 
у Ріо-де-Жанейро-2016 пророкує збірній 
України 24 подіуми.

Медалями найвищого гатунку, на дум-
ку експертів, нашу олімпійську скарбнич-
ку поповнять 3 спортсмени. Найреальніші 
шанси вибороти золоту нагороду має гім-
наст Олег Верняєв, який у цьому році зу-
мів стати найкращим у вправах на брусах 
на чемпіонаті світу.

Повторити олімпійське звершення 
2008 року цілком до снаги нашій фехту-
вальниці Ользі Харлан. Усі надії і на жіноче 
багатоборство, де золоті результати пови-
нна продемонструвати Анна Мельниченко.

Крім того, на наступних іграх в Брази-
лії Україна може розраховувати на 7 сріб-
них нагород і 14 бронзових медалей. 

Наші в Америці
Американський Нью-Йорк принай-

мні на день стане українським. Двадцять 
п’ятого квітня саме тут наші співвітчизни-
ки палко підтримуватимуть Володимира 
Кличка в бою проти Браянта Дженнінгса.

За інформацією офіційного сайту бра-
тів Кличків, на трибунах знаменитої «Ме-
дісон Сквер Гарден» будуть присутні біль-
ше тисячі українських фанатів боксу.

Крім вболівальників, які приїдуть на 
бій безпосередньо із України, левову част-
ку підтримки Кличку забезпечать пред-
ставники американо-канадської діаспори. 
Більшість фанатів будуть одягнені у виши-
ванки та матимуть національну символіку.
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Полікує від втоми та депресії 
Збирати «березові сльози» потрібно тільки в еколо-

гічно чистих лісах, тому що дерево здатне поглинати 
шкідливі речовини і вихлопні гази. Найкраще вибрати 
березу, діаметр якої не менше 20 см, з добре розвиненою 
кроною. На відстані 20 см від землі в стовбурі дерева аку-
ратно проробляють маленький отвір. Важливо знати, що, 
в основному, сік іде в поверхневому шарі між корою та де-
ревиною, тому глибоку дірку робити зовсім не потрібно. 
У зроблений отвір або під ним прикріплюють напівкру-
гле пристосування, по якому буде стікати сік. Жолобок 
повинен бути спрямований у пляшку, банку або пакет.

Кращим часом для збору соку вважається  
проміжок між 12 і 18 годинами, коли він тече найбільш 
сильно. Від діаметра дерева залежить кількість отво-
рів, які можна зробити: якщо 20-25 см – то тільки один, 
при обсязі 25-35 см – два, при 35-40 – три, а якщо діаметр 
більше 40 см – і чотири.

Після того, як зберете сік, не забудьте допомогти де-
реву видужати: потрібно туго закрити отвір воском, 
пробкою або мохами. Зберігати березовий сік можна в хо-
лодильнику трохи більше 2 діб.

Медичні дослідження показали, що прийом хоча б 
однієї склянки на день протягом 2-3 тижнів (оптималь-
но випивати три рази на день по склянці за півгодини 
до їжі) допоможе організму впоратися з весняною слаб-
кістю, авітамінозом, неуважністю, втомою та депресією. 
Протипоказаний березовий сік тим, у кого алергія на пи-
лок берези.

І камені розщепляє  
У березовому соку містяться органічні кислоти, ду-

бильні речовини, мінеральні речовини, залізо, калій, 
кальцій, глюкоза, фруктоза, фітонциди. Вживання бере-
зового соку сприяє розщепленню каменів у сечовому мі-
хурі та нирках, очищенню крові, посиленню обмінних 
процесів. 

Корисно пити сік і при виразці шлунка, захворюван-
нях печінки, дванадцятипалої кишки, жовчного міхура, 
зниженої кислотності, радикуліті, ревматизмі, артриті, 
бронхіті, туберкульозі, цинзі, головному болі та венерич-
них захворюваннях.

До того ж, березовий сік підвищує опірність організ-
му до застудних, інфекційних і алергійних захворювань, 
має глистогінну, сечогінну дію. 

Красиве личко і волосся
Соком берези корисно протирати шкіру при екземах, 

вуграх, для зволоження й очищення сухої шкіри. Дуже 
добре наносити на шкіру обличчя маску: змішати 1 ст. л. 
сметани з 2 ст. л. березового соку й 1 ч. л. меду. Тримати 
таку маску потрібно близько 15 хвилин, змити прохолод-
ною водою, шкіра після неї має гарний матовий відтінок.

А ще березовим соком корисно мити волосся при лупі, 
для посилення його росту і блиску та м’якості (таку ж 
властивість має настій березового листя).

Цілющі напої 
Щоб зберегти березовий сік, з нього готують квас: на-

грівають до 35 градусів, додають по 15-20 г дріжджів і 3 
родзинки на 1 літр, за смаком можна додати лимонну це-
дру. Після цього банку або пляшку щільно закривають і 
залишають на 1-2 тижні. Вийде дуже смачний газований 
напій.

Квас можна приготувати трохи по-іншому: до 10 л бе-
резового соку додають сік 4 лимонів, 50 г дріжджів, 30 
г меду або цукру, родзинки з розрахунку 2-3 штучки на 
пляшку. Розлити по пляшках і тримати 1-2 тижні в тем-
ному прохолодному місці. Квас може бути готовим уже 
через 5 днів, але від того, що він простоїть довше, напій 
не зіпсується: його можна зберегти на все літо.

Можна настоювати березовий сік на сухофруктах, у 
банці, прикритій марлею, теж приблизно 2 тижні. А ще 
можна додавати в “березові сльози” сік ягід і настоюва-
ти їх на травах. 

Народні засоби 
від головного болю

Головний біль може виникнути 
раптово і причин тому тисячі: 
від нервових потрясінь до 

переохолодження, від перевтоми, стресу, 
авітамінозу та інших недуг. Чи варто 
миттєво ковтати таблетки? Народні 
засоби, перевірені ще нашими бабусями, 
можуть без побічних ефектів зняти спазм, 
запалення, знизити тиск.

Якщо мучить застуда
Потрапивши під крижаний дощ, промочивши 

ноги, побувавши в контакті з хворим, часто вини-
кає слабкість, передзастудний стан, при якому по-
чинається ломота у кістках і головний біль. На по-
чатку захворювання потрібно змастити скроні та 
чоло ментоловою олією або підігрітою м'якоттю 
лимона.

Дуже добре допомагає зняти головний біль на-
стій кориці: 1/8 чайної ложки порошку кориці на 
столову ложку кип'яченої гарячої води, розмішати, 
злегка підсолодити, півгодини настояти і прийма-
ти по два ковтки через годину. З цього ж настою ко-
риці зробити примочки на скроні.

Засоби при нервових розладах 
Після стресових станів організм може відпові-

сти на зовнішній подразник сильним головним бо-
лем. У цих випадках потрібно прийняти заспокій-
ливий настій півонії або кореня валеріани. Голо-
вний біль чудово знімають настої чебрецю або зві-
робою. Столову ложку сухої трави розмішати у 250 
мл окропу, настояти протягом двадцяти хвилин у 
закритому посуді, приймати від однієї десертної 
ложки до 1/4 склянки тричі на день перед їжею 
протягом місяця.

Свіжий сік картоплі, чорної смородини, кали-
ни з медом п’ють по півсклянки три рази на день 
при сильних головних болях регулярно. Міцна за-
варка зеленого чаю з корицею, з додаванням гі-
лочки м’яти, допоможе позбутися від болю протя-
гом п’ятнадцяти-двадцяти хвилин. Якщо приклас-
ти до скронь, потилиці, чола над переніссям або по-
терти ці місця часточкою часнику, розрізаною ци-
булиною, морквиною або редискою, біль поступо-
во затихне.

Щоб позбутися мігрені 
Часто за симптомами головного болю «ховаєть-

ся» мігрень, що характеризується такими ознака-
ми: раптовий напад болю в якійсь одній частині го-
лови, нудота, іноді блювота, нестерпність яскраво-
го світла, шуму, запахів. Найчастіше причиною ви-
никнення мігрені стає порушення мозкового кро-
вообігу, спазм судин головного мозку, підвищення 
внутрічерепного тиску. 

Кращий спосіб позбутися від такого головного 
болю – гарячі ножні ванни, контрастний душ. До-
бре допомагає масаж голови, починаючи з чола, ру-
кою ведуть до потилиці, повторюють кілька разів. 
Потім від тімені вниз, до вух, від верхівки до поти-
личної частини, неспішно спускаючись до шиї. За-
кінчується такий масаж в області шиї.

Допомагають компреси на чоло та потилицю: 
велике капустяне листя, лопушина,  листя бузку 
звичайного. Гарячі напої – відвари та настої мате-
ринки, меліси, м’яти, плодів шипшини, листя подо-
рожника, кропиви. Суміш сухих трав або якусь рос-
лину окремо подрібнюють, дві столові ложки за-
варюють у склянці окропу, настоюють і п’ють від 
двох столових ложок до 1/2 склянки перед їжею.

Є і такий засіб: розбивають у склянці свіже яйце, 
заливають киплячим молоком доверху, швидко 
розмішують і п’ють. Зазвичай потрібно випивати 
такий енергетичний коктейль усього кілька днів 
поспіль – і мігрень припиняється.

Водночас, повторювані напади головного болю 
можуть вказувати на серйозну хворобу, тому слід про-
консультуватися з лікарем. Адже крім зняття симпто-
мів, необхідне лікування першопричини хвороби.

Рисова каша 
переварюється 
не в шлунку, а 

в кишечнику, зерна 
діють як адсорбент.

Потрібен звичайний 
рис, стільки столових 
ложок, скільки вам ро-
ків. Зерна слід промити, 
засипати в банку, залля-
ти теплою кип'яченою 
водою, закрити криш-
кою і помістити в холо-
дильник. Зранку воду 
зілляти, взяти 1 столо-
ву ложку з верхом рису, 

варити його протягом 
3-4 хвилин без солі та 
з'їсти натще до полови-
ни восьмої ранку. Рис, 
що залишився, знову за-
лляти кип'яченою во-
дою і помістити в холо-
дильник. І так робити 
щоранку, поки рис не за-
кінчиться.

Секрет методу по-
лягає в тому, що рисове 
зерно має кристалічну 
структуру. Коли замочу-
ємо зерна, то видаляємо 
з нього крохмаль, а на 

зернятках з'являються 
комірки. Рисова каша пе-
реварюється не в шлун-
ку, а в кишечнику, зерна 
діють як адсорбент.

Після курсу лікуван-
ня ви станете не просто 
здоровішими, але й мо-
лодшими. Одна умова: 
після сніданку рисом ба-
жано нічого не їсти і не 
пити не менше 3 годин. 
Після такого харчуван-
ня зникають болі з попе-
реку, перестає «хрумті-
ти» шия.

Молочна сироватка 
зміцнить імунітет

Люди, які роблять сир 
самостійно, знають, 
що таке сироватка 

– один з найкорисніших 
“побічних продуктів” 
переробки молока. У 
молочній сироватці багато 
вітамінів, мінералів, білка 
й усього 0,2% жиру. 

На 94% сироватка склада-
ється з води. Інші 6% - життє-
во важливі субстанції: лактоза, 
оптимальні за амінокислотним 
складом білки, повний набір ві-
тамінів групи В, кальцій і маг-
ній, пробіотичні бактерії. 

Склянка сироватки на день 
– прекрасний засіб для зміцнен-
ня імунітету. Її корисно включа-
ти у свій раціон під час фрукто-
вих розвантажувальних днів, це 
допомагає вивести з організму 
надлишковий холестерин і ток-
сичні речовини.

А живильними коктейлями 
на основі сироватки можна вга-
мувати голод. Якщо між снідан-
ком і обідом захочеться солод-
кого, випийте склянку такого 
коктейлю. 

Коктейль із ягодами
На 1 порцію: 100 г суни-

ці (або інших ягід), 250 г дуже 
холодної сироватки, 1 ст. лож-
ка лимонного соку, 1 ст. ложка 
меду, 1 щіпка кориці. Приготуй-
те пюре з ягід і змішайте з інши-
ми інгредієнтами.

Висушені плоди сливи 
містять набагато більше 
корисних речовин, ніж 

свіжі. Чорнослив належить до 
категорії найбільш корисних 
сухофруктів. 

Отже, 10 переконливих причин по-
любити чорнослив:

* він має вдосталь клітковини, що 
поліпшує діяльність кишечнику. 

* захищає зубну емаль від ушко-
джень, істотно зміцнюючи її та запо-
бігаючи від карієсу. 

* має яскраво виражені антибакте-
ріальні властивості. 

* швидко приводить організм у 
тонус, істотно підвищуючи його пра-

цездатність. 
* допомагає підтримувати 

кислотно-лужний баланс у рівновазі. 
* омолоджує й оздоровлює всі вну-

трішні органи. 
* має чудові очищувальні власти-

вості (бореться із запорами, виводить 
шлаки). 

* освіжає шкіру обличчя. 
* допомагає справлятися з авітамі-

нозом і анемією. 
* здатний протистояти захворю-

ванням онкологічного характеру.

Цілющі краплини 

народної медицини еліксир  молодості  та  здоров’я 
Березовий сік:

З весною природа по-
чинає роздавати люди-
ні багаті свої дари. Для 
початку береться при-
гощати цілющим бе-
резовим соком, який 
оздоровлює, оновлює, 
наснажує, бадьорить... 

10 причин полюбити 
ЧОРНОСЛИВ

Як очистити організм за допомогою рису
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Святковий рулет
Потрібно: 1-1,5 кг свинячої полядви-

ці, 400 г грибів,150 г твердого сиру, горі-
хи, вершкове масло, сіль, перець.

Приготування: полядвицю надріза-
ти вздовж, не дорізаючи до кінця. Тепер 
надрізати вздовж ще раз: вправо і влі-
во, щоб утворився більш-менш рівномір-
ний пласт м’яса. Відбити цю основу для 
рулета – виходить така собі велика від-
бивна. Посолити, поперчити, додати інші 
приправи за бажанням. Гриби відварити 
і дрібно нарізати. Цибулю подрібнити та 
обсмажити на олії. Обсмажити порізані 
гриби до утворення золотистої скорин-
ки. Додати до грибів цибулю, сир і горіхи. 
Можна за бажанням також дати часнич-
ку. Загорнути начинку в рулет. Зав’язати 
рулет нитками і обсмажити на маслі до 
утворення гарної золотистої скоринки. 
Після цього поставитиу духовку і випіка-
ти близько години при температурі 200 
град. Дати рулету трохи охолонути, після 
чого зняти нитки, нарізати порційними 
шматочками і смачного!

Млинці макраме 
 з куркою і грибами

Потрібно: пучок салату,  300 г пече-
риць, 300 г курячого філе, 100 г твердо-
го сиру, 2 яйця, майонез, 1 ч. л. цукру, 1,5 
скл. борошна, 2,5 скл. молока, 2 ч. л. олії, 
олія для смаження.

Приготування: яйця вбити в ємність, 
додати соняшникову олію, ввести  бо-
рошно, дрібку солі і цукру. Перемішати. 
Влити молоко. Збити тісто до однорідної 
маси. Вилити тісто для млинців у пласти-
кову пляшку, у кришці зробити невелику 
дірку, ближче до краю кришки. Розігріти 
сковороду і вилити тісто з пляшки ців-
кою, малюючи грати. Спекти такі млин-
ці зі всього тіста.

Куряче філе обсмажити на оліі. При 
смаженні посолити і приправити чорним 
перцем. Охолодити і нарізати невелики-
ми кубиками. Печериці нарізати  скибоч-
ками і смажити до золотистого кольору. 
Остудити, перемішати з курячим філе і 
тертим на дрібній тертці твердим сиром. 
Заправити майонезом. На край млинця 
покласти лист салату. На лист салату ви-
класти начинку вздовж. Згорнути мли-
нець рулетом.

Рулет «Тріо»

Потрібно:  1 внутрішнє філе свинини, 
1 внутрішнє філе або вирізка яловичини, 
1 велика куряча грудка,  невеликий пу-
чок петрушки, невеликий пучок базилі-
ка, пучок шпинату, маринований солод-
кий перець, суміш перців, морська сіль.

Приготування: це смачний м’ясний 

рулет з легким ароматом трав. Отож, на-
різати вздовж внутрішнє філе свинини і 
добре відбити, як на відбивні.  Посолити 
і поперчити. Те ж вчинити з яловичиною. 
Обрізати м’ясо з курячої грудки. Отрима-
не філе також відбити, посолити і попер-
чити. Дрібно нарізати зелень петрушки 
і базиліка (за бажанням можна додати 
трохи кінзи).

Першим шаром викласти філе свини-
ни, посипати нарізаною зеленню. Зверху 
покласти другим шаром філе яловичини. 
На нього викласти шар шпинату. Третім 
шаром викласти куряче філе. На нього по 
центру укласти  маринований солодкий 
перець. М’ясо щільно скрутити в рулет, 
і обв’язати  міцною ниткою. Рулет щіль-
но загорнути у фольгу. Готувати в попе-
редньо нагрітій до 200 град. духовці при-
близно 2-2,5 год. Готовий рулет охолоди-
ти, видалити нитки і нарізати порційни-
ми шматочками.

Свинна відбивна  
на темному пиві

Потрібно: 2 шматки свинини, 250 
мл темного пива, 1 г меленого імбиру, 1 
г каррі, 2-3 цибулини, 2 ст. л оливкової 
олії, півсклянки жирних вершків, 1 ст. л.  
соєвого соусу, чорний перець, петрушка, 
сіль.

Приготування: свинину відбити, по-
сипати сіллю, перцем, імбиром, каррі, до-
дати соєвий соус. Натирати. Цибулю на-
різати тонкими півкільцями. 

На розігрітій сковороді з олією обсма-
жити свинину з двох боків протягом 4-5 
хв. Викласти цибулю поряд зі свининою, 
тушкувати 2-3 хв. Розмішати цибулю. До-
дати темне пиво, накрити кришкою. Го-
тувати на слабкому вогні 20 хв.   Додати 
вершки, подрібнену петрушку і готувати 
5 хв. Викласти свинину. На неї зверху ви-
класти соус з цибулею.

Корейка з фетою 
і шпинатом

Потрібно: 5 шматків свинної корей-
ки, сіль, перець чорний і червоний,  по-
мідори - 1 шт. Для начинки: 300 г замо-
роженого  або свіжого шпинату, 200 г 
фети, 1 ст. л вершкового масла, сіль, пе-
рець чорний, мускатний горіх за смаком, 
оливкова олія для обсмажування. 

Приготування: шпинат розморози-
ти, добре віджати. На сковороді розто-
пити вершкове масло, злегка обсмажи-
ти шпинат, посолити, поперчити і поси-
пати мускатним горіхом. Корейку вими-
ти, висушити і зробити глибокі надрізи 
у вигляді кишеньок. Зсередини і зовні 
посолити і поперчити. Начинити шпи-
натом і скибочками фети, краї закріпи-
ти дерев’яними шпажками. Посмажи-
ти на оливковій олії, на середньому вог-
ні, злегка прикриваючи кришкою, 10 хв. 
з кожного боку. Перед подачею видаліть 
шпажки.

Свинина «Кривава Мері»
Потрібно: 800 г свинини, 350 г то-

матного соку, 1 ст. л. майонезу, 50 г горіл-
ки, 1 ст. л. тертого хрону, перець черво-

ний мелений, паприка мелена, сіль. 
Потрібно: хороший шматочок м’яса 

залити соусом (добре перемішати томат-
ний сік, горілку, майонез, тертий хрін, 
сіль, перець і паприку за смаком), накрити 
фольгою і пекти 3 год. при 170 град.  М’ясо 
виходить дуже ніжне, просто розвалюєть-
ся на шматочки, а соус гостренький. 

Курячі стегна  
з лимоном та чебрецем

Потрібно: 8 курячих стеген, 10 ма-
леньких цибулин, 8 зубчиків часнику, 2 
лимони, 250 г білого вина, 1 пучок чебре-
цю, 3 ст. л. олії, сіль, перець. 

Приготування: курячі стегенця по-
солити, поперчити і підсмажити до зо-
литостого кольору на сковороді (не по-
трібно, щоб вони повністю були готові, 
на цьому етапі нам потрібна тільки зо-
лотиста, рум’яна шкірочка, наприкін-
ці додати порізану півкільцями цибулю 
шалот (вона просто солодша, але можна 
брати і звичайну ріпчасту чи червону ци-
булю), неочищені зубчики часнику, по-
різаний чебрець, один порізаний лимон 
(кружальцями) і сік з другого лимона та 
біле вино. Довести до кипіння і протуши-
ти 5 хв. Перекласти у вогнетривку посу-
дину і пекти в духовці біля 30-40 хв. при 
2000, до готовності.

М’ясний хлібець  
з овочами

Потрібно: 0,5 кг м’якоті свинини, 0,5 
кг курячого філе, 200 г консервованого 
горошку, 200 г консервованої кукурудзи, 
3 яйця, 4 скибки білого батона, 0,5 л мо-
лока, спеції (сіль, перець, мелений лавро-
вий лист), олія. 

Приготування: свинину та філе кур-
ки подрібнити як для фаршу, додати 
яйця, ретельно перемішати. Шматоч-
ки батона намочити в молоці, коли вони 
розмокнуть, змішати з основною масою. 
Додати горошок, кукурудзу і спеції за 
смаком. Форму злегка змастити олією. 
Сформувати хлібці (можна використати 

спеціальну форму для випікання), випі-
кати в духовці при температурі 180-200 
градусів близько години. Готовий хлі-
бець нарізати кусочками 1-1,5см, до сто-
лу подавати з овочами.

Мішечки з грибною  
начинкою

Приготування: листкове тісто, 2 ст. 
л. вершкового масла, 200 г грибів, 5 ст. л. 
сметани,  150 г свинячого язика (копче-
ного), 2 цибулини. 

Приготування: розрізати тісто на 
квадрати. Дрібно нарізати цибулю. Гри-
би нарізати тонкими скибочками. Язик 
— шматочками. Приготувати начинку, в 
сковороді розпустити вершкове масло. 
Пасерувати цибулю до золотистого ко-
льору, додати гриби, готувати 3 хв. За-
правити сметаною. Зняти з вогню, по-
класти в тацю. Остудити. Розподілити 
на тесті начинку. Сформувати з тіста мі-
шечки або конверти. Форму вистелити 
пергаментом, змастити олією. Розклас-
ти конверти на відстані один від одного. 
Випікати в попередньо розігрітій до 200 
град. духовці протягом 15 хв. Дуже ситна 
страва. Практично жульєн у листковому 
тісті.

Домашня ковбаса
Потрібно: 1,5 кг свинячого окіс-

та (стегнова частина), 1 кг свинячої ло-
патки, 0,5 кг свинячої животини, 250 мл 
дуже холодної води, 1 голівка часнику, 
свинячі тонкі чищені кишки (приблизно 
6 м, але краще мати більше на випадок 
тріскання). Приправи:1 ч. л. чорного ме-
леного перцю, 1 ч. л. меленого духмяно-
го перцю, 1 ч. л. меленого коріандру, 2 ст. 
л. зернят гірчиці, 30 г солі, 1 ст. л. цукру.

Приготування:  окіст порізати вели-
кими кубиками (1,5-2 см). Половину жи-
вотини порізати дрібними кубиками, по-
ловину змолоти на м’ясорубці, викорис-
товуючи ситко з більшими дірками. Так 
само змолоти на м’ясорубці всю лопатку. 
Перемішати все м’ясо разом. У невеликій 
посудині змішати усі приправи. Перемі-
шати і разом з часником додати до м’яса. 
Добре перемішати. Наступного дня, не 
надто щільно наповнити кишки м’ясною 
масою, розділяючи на ковбаски потріб-
ної довжини, шляхом перекручування 
кишки в потрібному місці. Кінці кишок 
зв’язати кулінарною ниткою або вільним 
краєм кишки. Поколоти кишку в кількох 
місцях перед термічною обробкою. Духо-
вку розігріти до 180 °С. На пательні або 
на деку скрутити ковбасу кільцем або де-
кількома меншими кільцями і в проміж-
ки, щоб було більш ароматно, повпихати 
зубці однієї голівки часнику. Такий час-
ник буде особливим присмаком. Пекти 
ковбасу в розігрітій духовці доти, поки 
при проколюванні не почне витікати 
прозорий сік, приблизно 20 хв.

М’ясні страви - 
для гарної забави

Незабаром Великдень, тож господиньки  
розпочали  планувати святкове меню. «Наш ДЕНЬ» 
підготував сьогодні для вас добірку оригінальних  

рецептів м’ясних страв.  

До уваги господинь! У наступному випус-
ку «Смачної сторінки» на вас чекатимуть 
цікаві рецепти пасочок та солодощів. 
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Відповіді

Двокімнатну квартиру в центрі Оде-
си, одна зупинка від залізничного вок-
залу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о.  
Телефон – 0967022844. 

***
Холодильну вітрину у хорошому стані, зали-

тий новий фреон. Довжина – 2.30 м,  ширина – 
1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн. Тел.. (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні роботи. 
Помірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Українські анекдоти
Про кінофільми: у голлі-

вудських картинах всі герої 
вижили. У китайських - всі по-
вмирали. А в російських - усе 
пропили.

* * *
Суддя:
- Як же це ви, поважна літня 

людина, і крадете автомобілі?
Підсудний:
- Хіба я винен, що в роки 

моєї молодості не було такої 
кількості гарних машин.

* * *
Батько-бізнесмен запитує 

в сина:  

- Поясни, чому тобі в школі 
дістаються найнижчі оцінки?

- Не знаю, тату. Мабуть, 
найвищі йдуть на експорт.

* * *
На уроці біології вчителька 

запитує в учня: 
- Андрію, чому риби не роз-

мовляють? 
- А ви спробуйте, Катери-

но Федорівно, пірнути у воду і 
щось промовити.

* * *
Даішник зупиняє джипа, 

який мчить із шаленою швид-
кістю. Той гальмує, але за інер-
цією пролітає повз інспектора 
і зупиняється метрів за сорок. 

Страж порядку чекає, поки во-
дій підійде до нього. Водій 
- що інспектор підійде до ма-
шини. Минає хвилина, друга. 
Нарешті у джипі опускається 
скло, звідти чути голос:

- Слухай, я не розумію: кому 
потрібні гроші - тобі чи мені?

* * *
Учитель на уроці фізики 

розповідав про магніт. У кінці 
уроку запитує:

- Діти, то як називається те, 
що починається на літеру «м» і 
піднімає тягар. Учні хором:

- Мама!
* * *

- Чому так багато бажаючих 

воювати з розкішшю, наркоти-
ками і проституцією, і так мало 
- з бідністю та хворобами?

- А ви подумайте й порів-
няйте, які трофеї дістаються 
переможцеві в одному й іншо-
му випадку.

* * *
Приїхала теща в гості. Зять 

запитує:
- Мамо, ви до нас надовго? 
- Поки не набридну. 
- Що, навіть чаю не вип’єте?

* * *
- Ми стали жити краще, - 

заявив уряд. 
- Ми за вас раді, - відповів 

народ.

Продаю

СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ
продовжує запрошувати до співп-
раці українців, бажаючих вкласти 
власні вільні кошти на різні тер-

міни для отримання прибутку. Га-
рантія і застава забезпечується. 

Телефонуйте: (066) 0914600.

Вважати недійсним
Додаток до диплому  ДВ №024686  ТДТУ 

ім. І. Пулюя, виданий на ім’я Ротмана Олек-
сандра Миколайовича  14 липня 1998 року.

Пенсії науковим працівни-
кам після звільнення

з роботи не зменшаться
Головним управлінням Пенсійного фонду України 

в Тернопільській області за участю управління Пен-
сійного фонду України в місті Тернополі, було прове-
дено зустрічі з науковими працівниками  Тернопіль-
ського національного економічного університету, 
Тернопільського державного медичного університе-
ту ім. І. Я. Горбачовського, Тернопільського національ-
ного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та Тер-
нопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя для роз’яснення змін в законодав-
стві щодо Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо пенсійного за-
безпечення» від 02.03.2015.

З 1 квітня 2015 року набувають чинності зміни до 
законодавства щодо виплати пенсій «науковим» пен-
сіонерам в період роботи.

У період роботи на посадах науковців, державних 
службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів 
раніше призначені «наукові» пенсії виплачуються у 
розмірі 85 відсотків пенсії, обчисленої відповідно до 
Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”.

У період роботи на інших посадах пенсія буде ви-
плачуватися в розмірі 85 відсотків «наукової» пенсії.

У будь-якому разі після звільнення з роботи «нау-
кова» пенсія поновлюється в розмірі, що був визначе-
ний до 1 квітня 2015 року.

Отже, законодавство не передбачає перерахунку 
таких пенсій у бік зменшення після припинення ро-
боти.

Управління Пенсійного
 фонду України в м. Тернополі.
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ГОРОСКОП
з 1 до 7 квітня
Овен

У стосунках iз близькими 
людьми можливi змiни на кра-
ще. Ваша активнiсть не завжди 
доречна, стримуйте себе.
Телець 

Важливi справи, зустрiчi 
та вирiшення проблем пла-
нуйте на другу половину тиж-
ня. Будьте готовi вiдстоювати 
професiйнi iнтереси.
Близнюки

У цiлому ситуацiя 
стабiльна, уникайте 
сумнiвних оборудок. Не 
пiдписуйте фiнансовi доку-
менти та угоди, поки не впев-
нитеся в їх доцiльностi.
Рак 

Якi б перемiни не 
вiдбувалися, все йде на кра-
ще. Це позначиться на вашо-
му життi, тож головне – виби-
рати зрозумiлi цiлi.
Лев 

Четвер і п’ятниця 
сприятливi для реалiзацiї 
актуальних планiв. Резуль-
тат залежатиме вiд вашої 
наполегливостi. Вихiднi 
присвятiть родинi.
Діва 

Оптимiзм дозволить упо-
ратися з будь-якою про-
блемою. Найближчим ча-
сом доведеться долати пе-
репони. Будьте обережнi з 
фiнансовими документами.
Терези 

У вихідні не виключенi 
вигiднi покупки. Вiльний час 
краще присвятити шопiнгу. 
Радимо забути про всiх i хоч 
деякий час побути егоїстом.
Скорпіон 

Ближче до вихiдних у вас 
з’явиться бiльше вiльного 
часу. Тримайте курс на пози-
тив, дайте волю своїм почут-
тям.
Стрілець 

Не все буде легко, як вам 
того хотiлося. Доведеться ви-
правляти чужi помилки, упус-
тивши насправдi важливi мо-
менти.
Козеріг 

Покладайтеся на свою 
iнтуїцiю – це допоможе 
справитися із викликами. 
Подальшi подiї доведуть, що 
ви мали рацiю. У вихідні при-
святіть час собі.
Водолій 

На роботi можливi 
неприємностi, причому при-
чиною стане ваша негативна 
поведiнка. Будьте готовi до 
компромiсу.
Риби 

Найближчим часом дове-
деться багато працювати. Вас 
важко збити з обраного кур-
су, навiть якщо доведеться 
змiнити мiсце роботи.

Замовити  
вітання для сво-
їх рідних, близь-

ких та друзів 
можна безпосе-
редньо у редак-
ції тижневика 
“Наш ДЕНЬ“, або 
за телефоном  

(0352) 40-77-60. 
Ціна 

привітання - 
від 50 грн.

 Оплатити по-
слугу можна у 
редакції, або ж 
перерахувавши 
кошти на р/р 

26006010939623 
в ПАТ «Укрсоц-
банк» в м. Київ 

МФО 300023, код 
2265003402.

Афіша 
Тернопільська  

обласна філармонія
2 квітня о 18.30 - концерт 

«Весняна фантазія». Участь бе-
руть: камерний оркестр облас-
ної філармонії - диригент Сергій 
Черняк, лауреат міжнародних 
конкурсів Олег Кирилюк, заслу-
жена артистка України Надія Та-
тарчук та Наталія Бойко. 

7 квітня о 18.30 камерний 
оркестр Тернопільської обласної 
філармонії запрошує на концерт 
старовинної музики. Диригент 
Сергій Черняк, соліст Віталій Бо-
бровський. В програмі звучати-
муть твори Й. С. Баха, А. Вівальді, 
Ф. Генделя, Г. Персела та ін...

  Вітаємо!
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату 

іменинників квітня 2015р.!
Василя Миська, Любов Жилюк, Іванну Бондарчук, 
Романа Бєлка, Василя Іщука, Наталю Пасічник, 

Надію Зарицьку, Ганну Мельник, Оксану Городинську, 
Валерія Каневського, Ігоря Папроцького, Світлану Бужанську, 

Лідію Чух, Наталію Каняєву,  Тетяну Костик. 
Хай легко працюється, добре живеться,
Все вміється, множиться і додається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

Народний синоптик
4 квітня - Василя. У наро-

ді - Василя Теплого. У цей день 
часто випадає дощ. У народі ка-
жуть: «Перший квітневий дощ 
воза золотого вартий». 6 квіт-
ня - Захарії і переддень Бла-
говіщення. Це - день Похвали 
Богородиці. 7 квітня - Благові-
щення Пресвятої Богородиці. 
«На Благовіщення весна зиму 
поборола», - вважають у наро-
ді, хоча бувають і благовіщен-
ські морози. У цей день відбува-
ється третя зустріч весни. Якщо 
Благовіщення холодне - слід че-
кати сорок ранкових морозів. 
На Благовіщення гроза - до те-
плого літа. 

1 квітня - хмарно, дощ, увече-
рі дощ зі снігом, вночі 2-4, вдень 
6-7 градусів тепла. Схід сонця - 
6.52, захід - 19.50.

2 квітня - хмарно, у другій по-
ловині дня дощ зі снігом, темпе-
ратура повітря вночі 0-2, вдень 
5-7 градусів тепла. Схід сонця - 
6.50, захід - 19.51.

3 квітня - хмарно, місцями 
можливий невеликий сніг, тем-
пература повітря вночі 0-2 граду-
си морозу, вдень 2-5 градусів те-

пла. Схід сонця - 6.48, захід - 19.53.
4 квітня - хмарно, увечері 

можливий невеликий дощ, тем-
пература повітря вночі 1-2 граду-
си морозу, вдень 5-6 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.46, захід - 19.54.

5 квітня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 1-2, вдень 
4-6 градусів тепла. Схід сонця - 
6.44, захід - 19.56. 

6 квітня - хмарно, дощ, міс-
цями дощ зі снігом, температура 
повітря вночі 0-1, вдень 2-4 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 6.42, за-
хід - 19.57.

7 квітня - хмарно, дощ, мо-
крий сніг, температура повітря 
вночі 0-1, вдень 2-4 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.40, захід - 19.59.

Погода 
в Тернополі 
й області

З повагою - колектив Почаївського 
психоневрологічного будинку-інтернату.

 Вітаємо!
Заступника начальника ЦВПЗ Зборів-1
Оксану Василівну Гладуш

 з Днем народження!
Бажаємо щастя, яке є у світі,
Весняного настрою, радості, квітів,
Хай спокій і мир панують в родині,
Хай сонце всміхається в кожній хвилині!
Хай горе минає ваш дім стороною,
Все гарне приходить і ллється рікою!
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай серце забуде про всякі тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги,
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!

З повагою – працівники ЦВПЗ Зборів-1.

З любов’ю - чоловік Гріша, мама Марія, 
дочки Оля та Надя, син Андрій, зять Вася, 

онуки Любомир та Анастасія.

Вітаємо!
Найкращу, наймилішу у світі дружину, маму, 

донечку і бабусю
Галину Петрівну Хільчук

із с. Котюжини на Збаражчині 
з Днем народження!

Бажаємо щастя, здоров’я, сонячних днів!
Мати квіти посадила
Під віконцем біля хати,
Наче діти, тії квіти
Стала доглядати.
І діточок, як квіточок,
Цілий вік ростила
Недоїла, недоспала...
Звідки в мами сила?
Із любові, із серденька,
Із теплого літа...

Наша матінка в родині
Наче сонце світить.
Десь у полі соловейко
Пісню заспівав,
Нашу матінку рідненьку
Піснею вітав.
Поклонімося і ми
Матінці коханій,
Лиш вона поміж людьми
Завжди разом з нами!

У столиці скасували концерт 
сербохорватського 
музиканта Горана Бреговича, 

який напередодні виступив в 
анексованому Криму.

Виступ Бреговича мав відбутися у кон-
цертній залі “Stereo Plaza”. Проте, спроби ку-
пити квиток виявилися безрезультатними, бо  
з’явилося повідомлення про тимчасове при-

пинення їх продажу. 
Крім того, на сторінці зали у Facebook є 

пост про скасування заходу.
З цього можна зробити висновок, що Бре-

гович не виступить у столиці найближчим ча-
сом.

Нагадаємо, перебуваючи у Криму, Горан 
Брегович розмірковував  на камеру про пара-
ною Заходу щодо Росії.

 Вітаємо!
Секретаря обласної організації 

Національної спілки журналістів України 
Богдана Гарасимчука
з Днем народження!

Радості й щастя бажаєм багато,
Хай дім ваш минає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Ще зичимо миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо вам до ста літ!

З повагою – колеги, друзі і колектив 
«Нашого ДНЯ».

Світські новини Поїхав у Крим - не пускають у Київ




