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У ціну газети враховано вартість 
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видання до передплатників
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у будь-якому поштовому відділенні
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Передплата-2015 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 10,36 грн.
3 місяці – 30,48 грн.

6 місяці –  59,31 грн.
7 місяців –  68,77 грн.

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

ДЕНЬwww.nday.te.ua

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!№15(96), 22 квітня - 28 квітня 2015 р.

Наш
Заснований у червні 2013 року

3  стор.

3 стор.

Із рук сепаратистів - 
у рідну домівку

Тернопільський кіборг Володимир Маюк 
повернувся з полону

Народний синоптик
25 квітня - Василя, єпис-

копа Парійського. З цього дня 
стає значно тепліше, земля про-
грівається, сохне. У народі ка-
жуть: «Василь землю парить». 
З 25 квітня вилітають бджоли. 
27 квітня - Мартина. Якщо цьо-
го дня тепло - у перших числах 
травня похолодає. З цього часу 
починаються грози. 

 

22 квітня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 1-2, 
вдень 8-10 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.09, захід - 20.22.

23 квітня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 2-3, вдень 
13-14 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.07, захід - 20.24.

24 квітня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 6-7, 
вдень 18-19 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.05, захід - 20.25.

25 квітня - хмарно з про-
ясненням, увечері можливий 
дощ, температура повітря вно-
чі 7-8, вдень 17-18 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.04, захід - 
20.27.

26 квітня - хмарно з про-
ясненням, у другій половині 
дня можливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 7-8, вдень 

19-20 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.02, захід - 20.28. 

27 квітня - хмарно з про-
ясненням, у другій половині 
дня можливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 8-10, вдень 
19-20 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.00, захід - 20.30.

28 квітня - хмарно з прояс-
ненням, у другій половині дня 
можливий дощ, температура 
повітря вночі 10-11, вдень 15-
17 градусів тепла. Схід сонця - 
5.58, захід - 20.31.

Погода 
в Тернополі 
й області

“Завдяки фотографії 
рідні Анатолія, який
загинув на Майдані,
змогли його 
відшукати”

У Бучачі  
віднайшли 
втрачену 
святиню
Столітня ікона була 
захована у вівтарі 8  стор.

«Швидше ходімо
до хати»

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

«Наш ДЕНЬ»
 запрошує своїх шанувальників 

на зустріч!
Передплата на улюблений вами тижневик 

«Наш ДЕНЬ», шановні наші читачі,  
не закінчується ніколи. 

Тому у п’ятницю, о 12 годині,
 чекаємо вас на центральному  

поштовому відділенні  
у Тернополі за адресою: 

 вул. В’ячеслава Чорновола, 4. 
Тут вас зустрінуть журналісти «Нашого 

ДНЯ», які ближче познайомлять із новим, 
але уже популярним виданням краю. 
Отож до п’ятниці, до Дня перед-

платника, на якому вас очікують ще 
й приємні сюрпризи та подарунки! 
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Це рішення запізнилося більше, ніж на 23 
роки. До приходу депутатів Радикальної пар-
тії Олега Ляшка у Верховну Раду жодна партій-
на фракція не спромоглася змусити парламент 
прийняти такий закон. Навіть “свободівці”, які 
називали себе патріотами України і борцями з 
усім пострадянським та мали набагато більшу 
за РПЛ фракцію у минулому скликанні парла-
менту, не зробили суттєвих кроків у цьому на-
прямку.

Народні депутати-радикали Олег Ляшко та 
Юрій Шухевич, не довго думаючи, внесли зако-
нопроект, який менше, ніж за тиждень, підтри-
мала коаліція. Цікаво, що очищення від залиш-
ків тоталітаризму відбулося у чистий четвер, на-
передодні Великодня.

Депутати, зокрема, співавтор документу 
Олег Ляшко, побачили у цьому знак. “У чистий 
четвер заведено чистити оселю від бруду. Дуже 
символічно, що саме в цей день український 
парламент прийняв ініційований нами закон 
про заборону комуністичної та нацистської про-
паганди і символіки. Тоталітарні режими наре-
шті визнані злочинними на законодавчому рів-
ні. Ми очистилися від цього бруду, змили цей 
гріх, який не давав Україні побачити свій справ-

жній демократичний шлях упродовж багатьох 
десятиліть. Це був наш обов’язок перед мільйо-
нами невинно загублених душ, які сьогодні див-
ляться на нас із небес”, - прокоментував при-
йняття документу Ляшко.

Але на цьому радикали вирішили не зупиня-
тися. За ініціативи депутата від РПЛ Юрія Шу-
хевича Верховна Рада прийняла також законо-
проект щодо правового статусу та вшанування 
пам’яті борців за незалежність України у ХХ сто-
літті, зокрема, воїнів УПА.

“Виконання цього заповіту – останньої 
волі борців за волю України - є священним 
обов’язком для нащадків, якщо вони хочуть 
бути нащадками справжніх Героїв України!”, - за-
значив автор документу Юрій Шухевич.

За словами пана Шухевича, тим Героям, ко-
трі віддали своє життя за незалежність України, 
не треба вже ні пільг, ні посвідчень, ні талонів на 
проїзд тощо.

“Герої, які боролися за незалежність Украї-
ни, помирали з надією, що колись, у вибореній 
ними незалежній Україні, про них згадають, від-
правлять молебні і зроблять все для вшануван-
ня пам’яті про їхню святу боротьбу за свободу 
рідного краю”, - наголосив політик.

ЛЯШКО добився 
декомунізації України

За ініціативи Радикальної партії Олега Ляшка Верховна 
Рада ухвалила закон про заборону в Україні  
комуністичної та нацистської пропаганди і символіки.

Під час зустрічі з місцеви-
ми журналістами нардепи висло-
вили свою точку зору на ниніш-
ні події в Україні. А також розпо-
віли про прийняті Верховною Ра-
дою законопроекти, які ініці-
ювала Радикальна партія Оле-
га Ляшка. Зокрема - про надан-
ня правового статусу і вшануван-
ня пам’яті борців за незалежність 
України у 20-му столітті; закон 
про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (на-
цистського) та тоталітарних ре-
жимів в Україні; законопроект про 
розкриття архівів КДБ та інших 
репресивних органів, що діють на 
території України. На думку «ра-
дикалів» усі ці закони Президент 
зобов’язаний підписати якнаш-
видше і цим встановити історич-
ну справедливість.      

- Без самоідентифікації, без 
правдивої української історії, без 
єдності нації ми ніколи не збереже-
мо нашу справжню незалежність, - 
зауважив Юрій Чижмарь. - Коли на-
віть ближній сусід - ворог,    народ 
має стати нацією, країна - Батьків-
щиною, а свобода -  справжньою 
цінністю для суспільства. 

Саме тому нардепи-радикали 
приклали максимум зусиль, аби 
створити ці законопроекти. 

- Вдячні Юрію Шухевичу – сину 
легендарного Романа Шухевича, 
який особисто підготував закон 
про визнання вояків УПА на тери-
торії України воюючою стороною, 
що дало їм можливість бути учас-
никами визвольної боротьби саме 
за незалежність України, - про-
довжив Юрій Чижмарь. – Ці зако-
ни особливо важливі і для Терно-
пільщини, тому що в кожній роди-
ні є люди, які багато зробили,  аби 
Україна була незалежною. І покла-
ли  за це життя та здоров’я.  

Питаннями національної са-
моідентифікації, каже Юрій Чиж-
марь, він перейнявся найбільше 
під час свого губернаторства на 
патріотичній Тернопільщині. Тож 
те, що він долучився до написан-
ня цих важливих законопроектів 
є якраз виявом поваги до усіх, хто 
віддав життя за Україну. 

- Закон про заборону комуніс-
тичної та фашистської ідеології 
є також дуже необхідним. Не се-
крет, що навіть в нашій області 
на деяких будівлях досі є символи 

радянщини, на багатьох будинках  
культури – серпи і молоти. Цим за-
коном, де я є співавтором, ми за-
боронили використання подібної 
символіки у пропагандистських 
цілях. До речі, з приводу цього уже 
йде спекуляція. Наприклад, що ми 
заборонили ордени героїв, які во-
ювали у Другій світовій війні, ви-
зволяючи у тому числі Україну від 
фашистсько-німецького агресо-
ра. Це неправда. Ордени - це сим-
вол героїзму, персональна нагоро-
да за відновлення миру і спокою у 
Європі і світі. Це – сторінка історії, 
- каже Юрій Чижмарь. – Але для 
пропаганди навіть у вигляді суве-
нірної продукції радянська атри-
бутика має бути заборонена.

Присутній на зустрічі бага-
толітній в’язень сталінських та-
борів, старший науковий спів-
робітник Тернопільського 
історико-меморіального музею 
політичних в’язнів Ігор Олещук 
подякував Юрію Чижмарю, його 
однопартійцям за відновлення іс-
торичної справедливості. 

Нардеп Олексій Кириченко за-
уважив, що «ляшківці» налашто-
вані серйозно та готові також 
включитися в обговорення нових 
проектів законів, що стосувати-
муться найрізноманітніших галу-
зей життєдіяльності країни – від 
гуманітарної до освітньої та ме-
дичної. Є плани і щодо нової Кон-
ституції.

– Незабаром вибори, але, на 
мою думку, без нової Конститу-
ції,  без відповідних повноважень  
місцевих органів самоврядуван-
ня вони нічого не змінять, а лише 
будуть викинуті гроші на чергове 
політичне шоу, – переконаний пан 
Олексій. – Ми хочемо прийняти 
частину законів хоча б в частині 
децентралізації повноважень та 
місцевого самоврядування, розби-
ти Конституцію по блоках і при-
йняти це в першу чергу і вже тоді 
вибори в подальшому проводити 
на підставі зміненого Основного 
Закону України.

Зараз депутати з Радикальної 
партії шукають підтримки щодо 
поданих ними законів серед пар-
ламентарів з інших фракцій у ВР, 
готові до співпраці з громадськіс-
тю і подаватимуть ті ініціативи, 
які важливі для суспільства.

Олександр НАВАЛЯНИЙ. 

Україні потрібна правдива 
історія і єдність нації

Минулого тижня на Тернопільщині перебу-
вали народні депутати Юрій Чижмарь та 
його колега по фракції Олексій Кириченко.

Постановою Кабінету Міні-
стрів від 28 лютого 2015 року 
№ 106 «Про удосконалення по-
рядку надання житлових субси-
дій» механізм видачі субсидій 
спрощено. Призначення субси-
дій здійснюватиметься лише на 
основі двох документів – заяви 
та декларації про доходи і витра-
ти осіб, які звернулися за призна-
ченням житлової субсидії. 

За субсидією має звернути-
ся член сім’ї, на якого відкри-
то особовий рахунок на спла-
ту житлово-комунальних по-
слуг. Також на субсидію можуть 
претендувати громадяни, котрі 
орендують житло і сплачують 
за комунальні послуги. Однак 
вони повинні мати офіційний 
договір оренди і кошти вноси-
ти не господарю готівкою, а на 
рахунок. 

 Для призначення житлової 
субсидії громадянин має звер-
нутися за місцем реєстрації до 
управління праці та соціально-
го захисту населення. З метою 
комфортного отримання субси-
дій українцями, документи для 
призначення субсидії можуть 
бути направлені поштою. 

Завітавши до найближчого 
поштового відділення, праців-
ники Укрпошти нададуть Вам 
консультацію щодо порядку на-
правлення всіх необхідних до-
кументів на отримання субси-
дії. 

Спрощеною процедурою 
отримання субсидій передба-
чено, що до 15 квітня 2015 року 
українцям разом із платіжка-
ми на житлово-комунальні по-
слуги будуть надіслані доку-
менти, необхідні для призна-

чення житлової субсидії. Разом 
із бланками українці додатково 
отримають у поштову скриньку 
інструкцію про те, як правиль-
но заповнювати заяву та декла-
рацію. Це допоможе кожному 
охочому самостійно заповнити 
документи та надіслати їх по-
штою. 

«Національний оператор 
поштового зв’язку України є 
надійним партнером для укра-
їнців при отриманні житлових 
субсидій. Відтепер не потріб-
но витрачати зайвий час на по-
їздки до управління соціально-
го захисту населення. Докумен-
ти для отримання субсидії мож-
на направити поштою, звернув-
шись до одного з найближчого 
до Вас поштового відділення. 

Адміністрація ТД 
УДППЗ «Укрпошта».

Оформлення субсидій через Укрпошту:
 комфортний механізм отримання



№15 (96)/22 квітня - 28 квітня 2015 р.

Стомлений і щасливий  Володимир Маюк 
приїхав у рідне село Цебрів Зборівського 
району. Ще у січні боєць потрапив у 

полон. 
Відтоді рідні щодня молилися і благали, аби їх захис-

ник залишився живим. Сестра Володимира Ірина обби-
вала і владні пороги, і співпрацювала з волонтерами, аби 
лиш повернути брата.

Володимир Маюк захищав донецький аеропорт, не 
шкодуючи здоров‘я. Навіть після контузії він повернувся 
на фронт. У полон потрапив, коли йшов разом з побрати-
мами на допомогу товаришам. Через сильний туман хлоп-
ці збилися з курсу і натрапили просто на бойовиків. Теро-
ристи навіть зняли солдатів на відео і виклали його в Ін-
тернет.  Саме завдяки йому батьки дізналися, де їх син. 

Нещодавно стало відомо, що Володимир Маюк потра-
пив до числа 16 українців, яких звільнили з полону. Матір 
бійця пані Ярослава зізнається, що до останнього боялася 
вірити у це. Лишень коли зателефонувала донька і сказа-

ла, що Володимир вийшов з автобуса, заплакала від щастя. 
Звільненого бійця урочисто зустрічало все село. Діти із 

синьо-жовтими прапорцями, квітами, повітряними кулька-
ми вигукували «Герой» та аплодували Володимиру, урочис-
то вручили йому коровай, декламували патріотичні вірші. 

 Усі мешканці Цеброва, які вийшли зустрічати звільне-
ного з полону, разом з Володимиром заспівали гімн Украї-
ни. Чоловік неохоче згадує про те, що довелося пережити, 
не каже, як поводилися з ними сепаратисти. Однак свіжий 
синяк на обличчі свідчить – було непросто.  Каже, щасли-
вий, що повернувся додому. Адже в полоні у Донецьку ще 
залишилися українські хлопці. Всього 32, з них -  шесте-
ро кіборгів.

Особливу роль у звільненні Володимира відіграла се-
стра Ірина. Саме завдяки її наполегливості і старанням 
його вдалося визволити. Жінка зізнається: вірила, що 
брат все витримає, вистоїть, адже він мужній і сміливий. 

Вдома кіборг відпочиватиме і відновлюватиме сили.  
Планує звернутися до лікарів, аби витягнути із ноги оско-

лок. У полоні йому надали медичну допомогу, а от опера-
ції не робили.  А ще жартує, радий, що допоможе мамі са-
дити картоплю. 

- Ми від першого дня чекали і сподівалися, що все буде 
добре, молилися за його визволення, - каже сільський го-
лова Ігор Зварич. - Знали, що це буде довший час, тож готу-
вали до цього маму. На Благовіщення ввечері ми отрима-
ли гарну звістку, що Володю звільнять. Вранці про це вже 
дізналося все село. Для нас це велика радість. 

Чим займатиметься далі - кіборг не знає. На Великодні 
свята, 13 квітня, він відсвяткував день народження. Звіль-
нення з полону стало чудовим подарунком до цієї події.

Мама Володимира не стримує сліз. Жінка не відпускає 
сина ні на хвилину, обіймає та дякує Богу, що повернувся 
живим і тепер буде поряд. 

«Наш ДЕНЬ» щиро вітає Володимира з минулим 
днем народження. Зичимо Герою міцного здоров’я, 
щастя, радості, опіки та ласки від Господа Бога. Дяку-
ємо, за мужність та сміливість!

Юля ТОМЧИШИН. 

Історія у трьох  
десятках світлин 

Перше відрядження польсько-
го репортера в столицю Украї-
ни випало на ті кілька днів, коли 
тільки стало зрозуміло, що Віктор 
Янукович не підпише договір про 
асоціацію з Євросоюзом. Розча-
ровані цим раптовим поворотом 
українці почали збиратися в цен-
трі Києва на майдані Незалежнос-
ті, який незабаром став відомий в 
усьому світі як Євромайдан.

Вдруге він приїхав до столи-
ці України за кілька днів до втечі 

Януковича і став свідком загибе-
лі від рук снайперів тих, кого піз-
ніше назвуть Небесною сотнею. 

У день, названий чорним чет-
вергом, Якуб був на вулиці Ін-
ститутській. Протягом кількох 
годин, за інформацією автора, 
йому довелося бути воєнним ре-
портером.

Згодом кадри з київського 
Майдану лягли в основу вистав-
ки про найдраматичніші момен-
ти в історії сучасної України та 
Європи. Близько трьох десятків 
фоторобіт польського репорте-
ра презентували у Брюсселі, в 
приміщенні Європейського пар-
ламенту. Нині виставку мають 
можливість побачити мешканці 
різних міст України.  

Минулого тижня події на 
Майдані в об’єктиві польського 

фотографа представили у Терно-
полі. Виставку відкрили в гале-
реї «BunkerMuz» за сприяння Ге-
нерального консульства Респу-
бліки Польща у Луцьку.

Ближче до неба
Світлини представлені без 

будь-якої видимої системи: тут і 
повстанці, які очікують за бари-
кадами штурму спецназівців, і 
роздача їжі учасникам Майдану, 
і загальні плани площі, заповне-
ної людьми під різними прапо-
рами. На них відображені остан-
ні секунди життя тих, кого вбила 
снайперська куля, і ті, хто, буду-
чи пораненим, виживе.

Світлина із зображенням 
двох чоловіків, живого і мертво-
го, особлива. Вона виражає тра-
гічність чорного четверга, коли 

20 лютого 2014-
го року у центрі 
Києва застрели-
ли понад півсо-
тню протесту-
вальників.  

Як розповів 
«Нашому ДНЮ» 
консул Гене-
рального кон-
сульства Республіки Польща у 
Луцьку Кшиштоф Савіцкі, ця фо-
тографія має цілу історію. Світ-
лину опублікували в інтернеті, 
і саме завдяки їй рідні загибло-
го на Майдані молодого чолові-
ка Анатолія із Львівщини змогли 
його відшукати. Він умисне по-
вернувся із Європи, де був на за-
робітках, щоб виборювати євро-
пейський вибір для своєї країни. 

– Можливо, ця фотографія 

є найважливішою, адже за нею 
стоїть трагедія конкретної укра-
їнської родини, – зауважив Кши-
штоф Савіцкі.

Виставку Якуба Шимчука 
можна переглянути в Тернополі 
до 24-го квітня. Назва її симво-
лічна – “Ближче до неба”. Завдя-
ки сотням українців, які віддали 
своє життя за майбутнє для своєї 
країни, ми всі стали трохи ближ-
чими до небес…

Антоніна БРИК.

Із рук сепаратистів - у рідну домівку

У Тернополі показали драматичну історію 
 українців у світлинах польського репортера 

Розібрана бруківка на вулиці. Барикади, 
за якими видніється звичайна міська 
багатоповерхівка. Дим від спалених 

покришок. Тіло чоловіка, який лежить зі 
складеними на грудях руками. Поруч інший, 
живий, завмер у німому крику над загиблим.

Цей сюжет ще півтора роки тому нагадував би українцям кадр зі страш-
ного фільму. 20 лютого 2014-го року його зафіксував польський репортер 
Якуб Шимчук у Києві. Він був одним із багатьох іноземних фотографів, які 
висвітлювали перебіг народного протистояння. 

3Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЛюди nday.te.ua

Тернопільський кіборг Володимир Маюк повернувся з полону

“Завдяки фотографії рідні Анатолія,
 який загинув на Майдані,
 змогли його відшукати”
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Порахувати реальне безробіття 
вкрай складно через недосконалість 
статистики та загальну систему став-
лення до цього питання в Україні. По-
казники служби зайнятості говорять 
про 523 тисячі зареєстрованих безро-
бітних. Але необхідно врахувати і ще 
понад 800 тис. так званих українських 
«самозайнятих» - дрібних торгівців, 
що насправді працюють не як бізнес-
мени, а як ті, хто бореться з бідністю, 
бореться за виживання, оскільки вони 
мають настільки низькі доходи, що не 
можуть сплачувати мінімально необ-
хідних платежів до бюджету. До безро-
бітних потрібно також віднести і тих, 
хто працює неповний робочий тиж-
день – близько 900 тисяч осіб. Умовно 
безробітними можна вважати кілька 
сотень тисяч студентів, оскільки ре-
альна функція дуже високого відсотка 
студентів вищих навчальних закладів 
– приховати відсутність зайнятості. 
Після скорочення кількості вишів ці 
кілька сотень тисяч поповнять ряди 
тих хто шукатиме роботу. Невідома 
ситуація з тимчасово переміщеними 
особами, яких у «материковій» Украї-
ні більше 1 мільйона осіб. Об’єктивно 
було б очікувати кілька сотень тисяч 
безробітних і серед них. Тобто реальна 
кількість безробітних в Україні може 
сягнути 4 млн осіб (20% працездатно-
го населення). 

Очікуване в 2015 році падіння ВВП 
на більш ніж 10% викличе додаткове 
поглиблення і без того глибокої кризи 
в зайнятості.

Державна служба зайнятості зможе 
у 2015 році використати 8,3 млрд. грн. 
Фонду загальнообов’язкового держав-
ного страхування на випадок безробіт-
тя для підтримки тих, хто зареєстру-
вався.

Теоретично можливі види забез-
печення працевлаштування включа-
ють відновлення звільнених регіонів, 
що постраждали внаслідок російської 
окупації, суспільно-корисну діяльність 
(громадські роботи і тимчасова зайня-
тість) та переселення у сільську місце-
вість. Однак в бюджеті на ці цілі кошти 
не передбачені. Невідомо яким чином 
при непрозорості банківської системи 
уряд зможе профінансувати часткове 
відновлення роботи підприємств, що 
зупинилися.

Для того, щоб подолати безробіття 
хоча б частково (знизити на 500 тисяч 
осіб), уряд повинен разом із бізнесом 
терміново (протягом наступних 3-6 
місяців) впровадити програму віднов-
лення виробництв та створення нових 
робочих місць у вже існуючих виробни-
чих кластерах.

• Терміновим заходом має стати 
рефінансування банків при спеціаль-
них умовах – коли вони одразу фінан-

сують проекти виробництва. Взаємна 
жорстка відповідальність виробничо-
го бізнесу (повинен надати адекватні 
бізнес-плани) і банків (повинні профі-
нансувати проекти за відсотками, що 
не перевищують 5%) мають стати за-
порукою відсутності спалаху інфляції. 
Спільний контроль НБУ і правоохорон-
них органів - необхідна умова.

• Потужна активізація експорту іс-
нуючих експортоорієнтованих підпри-
ємств повинна пожвавити економіку. 
Для цього потрібне як фінансування 
експорту так і виробництва. Саме тому 
Радикальна партія послідовно наполя-
гає на створенні експортно-кредитно-
го агентства.

• Відновлення знищених росій-
ською агресією регіонів повинно здійс-
нюватися за рахунок додаткових бю-
джетних витрат. Потрібно здійснювати 
переважно виробничі проекти, відмо-
вившись від непродуктивних витрат.

• Запровадження програм тимчасо-
вої зайнятості, в тому числі виконання 
суспільно-корисних робіт у всіх регіо-
нах України.

Наступним кроком, що принесе іс-
тотне зростання зайнятості вже в 2016 
році, стануть пропоновані нами вже 
давно заходи, які потрібно зробити не-
відкладно:

• Створення державних інструмен-
тів економічного розвитку: Експорт-

но-кредитного агентства, Державного 
банку відбудови і розвитку, Національ-
ного фонду кредитування малого біз-
несу, розбудова мережі індустріальних 
парків, а також активізація державних 
закупівель у місцевих виробників і 
державне співфінансування проектів 
експортно-виробничого спрямування.

• Терміновий перегляд способів от-
римання та використання міжнародної 
донорської допомоги та кредитів МФО, 
щоб вони скеровувались не на “про-
їдання”, а на розвиток і щоб вони до-
ходили до малого і середнього бізнесу 
в країні за ціною їх отримання +2% не 
дорожче.

• Створення мобільних аналітич-
но-кредитних груп, сформованих із 
фахівців банків, інвестиційних груп та 
консалтингових компаній – для аналі-
зу та підготовки проектів, що можуть 
бути профінансовані в рамках фінан-
сування МФО, через Державний банк 
відбудови і розвитку тощо.

Має бути змінена філософія ро-
боти економічного блоку уряду – від 
“моя хата скраю” до “працюємо 24 го-
дини на добу 7 днів на тиждень” для 
подолання безробіття та відновлен-
ня власного виробництва в Україні! 
Це  позиція Радикальної партії.

Олег ЛяшкО, 
лідер Радикальної партії.

Україні потрібна програма 
подолання масового безробіття,
а не нові закордонні кредити!

В умовах катастрофічного падіння промислового виробництва в Україні (в лютому 2015 
порівняно з лютим 2014 - 22,5%) найгострішою соціальною та економічною проблемою 
України стає масове безробіття.

Поряд із заходами 
часткової мобілізації, 
після півторарічної 

перерви в області поновився 
призов на строкову службу 
до армії. Минулого четверга 
з Тернопільського збірного 
пункту військкомату 
відправили до війська 
близько 60 призовників. 
Ще таку ж кількість 
новобранців відправили 
до лав силових структур. 
Служитимуть юнаки у 

Збройних силах України, 
Національній гвардії та 
Державній спеціальній 
службі транспорту.

– Згідно з указом Президента 
у  2015 році відновлений призов 
на строкову військову службу. 
Новобранців не направлятимуть 
у зону проведення АТО. Вони 
проходитимуть вишкіл у своїх 
військових частинах та на на-
вчальних полігонах, – зазначив 
обласний військовий комісар 
полковник Володимир Катин-

ський.
Проводжати призовників 

прийшли рідні. Представники 
місцевої влади вручили юнакам 
набори першої необхідності, які 
їм знадобляться під час військо-
вої служби. 

Загалом із Тернопільської об-
ласті впродовж весняної призов-
ної кампанії на строкову службу 
планують відправити близько 
600 хлопців. Остання відправка у 
війська призовників запланова-
на на 21 травня.

Давайте почнемо 
кожен із себе

Хочу поділитися своїми переживаннями і думка-
ми стосовно екологічного безладу, який твориться на 
моїй рідній Тернопільщині. По-перше, з початком вес-
ни люди почали спалювати у заплавах водоймищ, ни-
зинах і горбах великі ділянки минулорічної трави, сухі 
очерети. Вогонь знищив багато личинок комах, дрібних 
тварин. А деякі птахи, що прилетіли з теплих країв, не 
мають де звивати гнізда. Я спостерігав згарища у селах 
Тернопільського, Зборівського, Теребовлянського та ін-
ших районів. 

А коли зайшов у весняний ліс, я пережив шок. Купи 
сміття, неконтрольована вирубка дерев… Ліс пере-
творюється у руїну. Така сама ситуація із лісосмугами 
уздовж доріг. На перехресті шляхів між селами Ступки 
і Великі Бірки Тернопільського району хтось із наших  
земляків вивозить будівельне сміття, відходи виробни-
цтва та інший непотріб. Куди дивиться керівництво цих 
населених пунктів, екологічна інспекція? 

Хто відповість за злочини проти власної землі? На-
приклад, у лісах залишені ще з минулих років горе-зби-
рачами березового соку величезні заржавілі каструлі, 
баки, поліетиленові мішки, кульки, пляшки. Виникає 
запитання: а лісництво де? 

Хто захистить природу, як не ми? Гарні гасла лу-
нають з уст чиновників і рядових членів суспільства з 
приводу вступу України в Європейський Союз. Але чи 
готові ми з вами у Європу? На жаль, ні. Нехай я помиля-
юсь, але давайте почнемо кожен із себе. Давайте поч-
немо негайно і докорінно міняти екологічну ситуацію в 
кращий бік. Я так думаю і хочу. А ви?..

Олександр ВІБЛИЙ.
м. Тернопіль.     

На строкову службу з Тернопільщини 
відправили понад сто юнаків

Всього протягом весни планують 
призвати до війська близько 600 хлопців

Наш ДеньНаш День4 Акцентиnday.te.ua
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За словами політика і 
громадського діяча, 
нині Україна здатна раз 

і назавжди демонтувати 
зашкарублу систему влади, 
змінити не тільки обличчя 
чиновників найвищого рангу, а 
й якість їх роботи.

На цьому шляху українцям не треба 
«придумувати велосипеда», бо дієвість 
рецептів для подолання корупції у ви-
щих ешелонах влади уже давно пере-
вірена на практиці у багатьох країнах 
пострадянського простору і, зокрема, у 
Грузії та Польщі.

Першою складовою для досягнення 
позитивного результату, безсумнівно, 
є ефективна антикорупція,  зауважив 
Дмитро Добродомов.

- Скажіть, будь ласка, хто з нечесних 
на руку високопосадовців нині сидить 
за гратами? Жоден. А скільки вони по-
вернули вкрадених у держави гро-
шей? Аж п’ять тисяч гривень! Ось вам і 
справжній стан справ у країні, яка тіль-
ки й того, що декларує боротьбу з ко-
рупцією, а насправді – імітує її, - наголо-
сив народний депутат. Відтак, на його 
думку, допоки в Україні у повну силу не 
запрацює Національне антикорупцій-
не бюро, про будь-які позитивні зру-
шення говорити марно. У зв’язку з цим 
він схвально оцінив той факт, що дня-
ми президент затвердив керівника цієї 
структури. Уже цього тижня члени про-
фільного парламентського комітету зу-
стрінуться з ним, щоб скоординувати 
спільні зусилля та окреслити першо-
чергові завдання.

Також, за словами Дмитра Добро-
домова, варто, щоб штат Національно-
го антикорупційного бюро також був 
сформований завдяки відкритим кон-
курсам.

Другою, не менш важливою умовою 
для подолання корупції, лідер громад-
ського руху «Народний контроль» на-
звав державну підтримку малого і се-
реднього бізнесу та максимальне спро-
щення умов для його розвитку. Така 
дерегуляція здатна перекрити канали 
зловживань контролюючих, фіскаль-
них та правоохоронних органів. При 

цьому має суттєво підвищитися роль, 
наприклад,  Антимонопольного комі-
тету.  А що маємо зараз? Майже рік це 
відомство залишається без керівни-
ка, а, тим часом, уряд готує до продажу 
майже 4000 державних підприємств. 
Тому й небезпідставно у багатьох екс-
пертів та економістів виникає занепо-
коєння, що усе це відбувається свідо-
мо і з явно вираженими корупційними 
ознаками.

- Нам намагаються нав’язати хибну 
думку про те, що корупція в основному 
прижилася у лікарнях чи навчальних 
закладах, тоді як вона найбільше вра-
зила вищу владу, - переконаний Дми-
тро Добродомов.

 Звідси й випливає необхідність як-
найшвидшого задіяння ще одного по-
тужного інструменту, такого як децен-
тралізація влади та передача значно 
ширших повноважень на місця. 

Забігаючи наперед, слід зазначити, 
що саме про цей аспект реформуван-
ня влади в Україні детально розповів 
учасникам круглого столу - депутатам 
місцевих рад, громадським активістам  
та журналістам всеукраїнських і регі-
ональних засобів масової інформації - 
модератор заходу керівник Центру гро-
мадських ініціатив Віталій Загайний. 

Натомість, Дмитро Добродомов 
більше зупинився на особливостях за-
конотворчої роботи з децентралізації 
влади в українському парламенті та ви-
словив упевненість в тому, що до кінця 
поточного року депутати зможуть при-
йняти такі потрібні суспільству закони.

- А далі? Що далі? – прозвучало з 
його уст зовсім нериторичне запитан-
ня. – Хто виконуватиме їх, і як будуть 
виконувати?

На переконання народного депута-
та, саме тому у жовтні обов’язково ма-
ють відбутися вибори до місцевих са-
моврядних органів.

- Вихідці зі старої системи апріорі не 
зможуть змінити цю систему, - наголо-
сив Дмитро Добродомов. – Тож до вла-
ди на місцях, нарешті, мають прийти 
зовсім інші люди – молоді та креатив-
ні, активні і безкомпромісні, не обтяже-
ні баластом безславного минулого.

Узагалі ж, він впевнений, що вибо-
ри завжди були і залишаються найе-
фективнішим люстраційним інстру-
ментом у руках народу. Головне – пра-
вильно використати його.

- Наприклад, зараз далеко не всі за-
доволені складом чинної Верховної 
Ради. Проте, незважаючи ні на що, лише 
завдяки виборам у стіни парламенту 
змогли зайти більше півсотні нових на-
родних депутатів, напряму пов’язаних 
з громадянським суспільством. До речі, 
це вони нині не дають спокійно дихати 
всім, хто не прагне радикальних змін. 
Це вони ініціюють та створюють тим-
часові парламентські комісії з розсліду-
вання зловживань у владі, продукують 
антикорупційні та люстраційні законо-
проекти тощо, - наголосив лідер «На-
родного контролю».

Щось подібне, але вже у значно гло-
бальніших масштабах, має відбутися 
наступної осені у всіх регіонах Украї-
ни, у містах, селищах і селах. Адже тіль-
ки тоді, коли законодавчі ініціативи, 
які йдуть згори,  будуть підкріплені му-
дрою виборчою активністю територі-
альних громад знизу, Україна безпово-
ротно стане на шлях оновлення та ста-
більного демократичного розвитку.

Звідси й актуальність завдань, 
які поставив перед собою «Народний 
контроль». Головне з них – гуртування 
громадського середовища та формуван-
ня громадянського суспільства задля 
наступного оновлення влади на усіх рів-
нях. З цією метою команді однодумців 
громадського руху вже вдалося відкри-
ти свої представництва у 15 областях, у 
тому числі й у Тернопільській.

- Проти чого повстав Майдан? Про-
ти несправедливості. Минув рік, а що 
маємо? Усе ту ж несправедливість. Зна-
чить, суспільство ще не перемогло, ще 
треба добряче поборотися зі злом, щоб 
викорінити його. І, передусім, це мають 
робити ті, кого ми завтра приведемо у 
владу, посадимо у крісло міського голо-
ви чи у сесійну залу обласної ради, - під-
сумував народний депутат, відповідаю-
чи на запитання присутніх на «кругло-
му столі».

Юрко СНІГУР.

Громадський рух «Народний контроль» розпочав свою діяльність зі 
Львова. У Тернополі сюжети про результати роботи активістів та жур-
налістів «Народного контролю» виходять в ефір на ТТБ щобудня о 19 
годині 30 хвилин після випуску новин.

Мета «Народного контролю» не тільки у тому, щоб висвітлити пробле-
ми, з якими люди звертаються на гарячу лінію, а й допомогти їх вирішити.

На Тернопіллі «Народний контроль» формує команду однодум-
ців з громадсько-свідомих, ініціативних краян, готових долучитися до 
розв’язання актуальних завдань та нести за це особисту відповідальність.

Якщо чиновники, політики чи правоохоронці не чують вас, до їхніх 
кабінетів прийдемо ми – команда «Народного контролю».

Наша безкоштовна «гаряча лінія»: 0 800 502 945 – надія на позитив-
не вирішення ваших проблем.

Дмитро Добродомов: 
«Вихідці зі старої системи 
апріорі не зможуть  
змінити цю систему»

Минулого понеділка у Тернополі відбувся круглий стіл «Децентралізація влади 
в Україні: антикорупційний вимір», участь у якому взяв народний депутат,

 лідер громадського руху «Народний контроль» Дмитро Добродомов. 

Вирішив, що в міру натхнення 
буду публікувати серію 
коротких розповідей 

про всіх політичних гравців 
сьогоднішнього часу. Почну з 
Тимошенко.

К о л и с ь , 
кілька років 
тому, відомий 
у к р а ї н с ь к и й 
філософ Дми-
тро Видрін по-
значив осно-
вну, на його по-
гляд, пробле-
му Юлії Тимо-
шенко. Він ска-
зав, що їй треба 
постарішати. У 
його розумінні це передбачало те, що їй 
треба стати мудрішою, більш виваженою 
і компромісною. Чесно кажучи, на той мо-
мент я з ним погодився. Мені здавалося, 
що це саме те, що потрібно для того, щоб 
перейти їй на інший, більш якісний полі-
тичний рівень.

Після цього був суд. Усі пам’ятають цей 
суд, коли пів-країни вважало, що їй необ-
хідно встати перед негідником Кірєєвим, 
який утім вважався суддею, а пів-країни 
вважало, що вставати перед українським 
судом в його нинішньому стані не варто. 
У мене також були на той момент змішані 
почуття. Вона не встала. І отримала 7 ро-
ків. Я думав – усе: це ж яку величезну силу 
треба мати, щоб ось так взяти, плюнути 
на все своє життя і не скоритися, не втек-
ти, не встати на суді? А потім сісти. Надов-
го і без жодних подальших перспектив. 
Стільки бруду, знущань і принижень, на-
певно, не витримав би жоден публічний 
політик. І я знову думав про те, що це все. 
Вийде, поїде, і всі про неї поступово забу-
дуть. Не поїхала…

Потім, перед президентськими вибо-
рами, я її бачив в аеропорту, коли вона 
вночі прилетіла до Харкова. Маленьку, 
шкутильгаючу, з низьким рейтингом, аб-
солютно без шансів перемогти на прези-
дентських виборах. І вкотре я подумав, 
що цей очікуваний програш її доб’є. Про-
грає і вже точно не підніметься.

Але вона все зрозуміла… Замість впас-
ти, вона почала реформування партії, та-
кої, якої ще не було в Україні, якої бракує 
суспільству, яке європеїзується.

Останні ефіри з нею я дивився дуже 
уважно і зрозумів, що неправий був Ви-
дрін. Не потрібно їй старіти. Її просто 
не можна уявити мудрою, виваженою і 
компромісною. Інакше - вона втратить 
себе. Вона Гурченко в політиці. Вона за-
вжди дівчинка. Вічно молода, зухвала і 
відчайдушна. І іншою її уявити просто не-
можливо.

Вона мобілізувалася. Вона прийшла 
в себе. Я не знаю, чи стане вона прези-
дентом або хоча б прем’єром. Але я знаю 
одне. Вона стане тією «щукою», яка не 
дасть жодному президенту в Україні спа-
ти спокійно. І знаю те, що компроміс із 
нею неможливий в принципі. Як би хто 
не старався. Така вона людина й іншою 
вже не буде. 

Вона знову у великій політиці. А цих 
кількох років ув’язнення сьогодні вже й 
не видно. Їх не було. І знову з усіх екранів 
звучить її дзвінкий голос, як у відмінни-
ці - першокласниці.

Юрій ЧЕВОРДОВ.

Політичні портрети:
 Юлія 

ТИМОШЕНКО
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 Ми, як і весь український народ, з 
тривогою в душі спостерігаємо за по-
діями на сході України. «Ми хочемо 
миру», - в один голос заявляють підо-
пічні будинку-інтернату. Їх підтримує  
колектив. Ми хочемо миру, хочемо 
уваги від держави до наших проблем. 
Хочемо, щоб хліб був набагато дешев-
шим, щоб ми опалювали будинок на-
шим, українським газом, щоб закінчи-
лася війна. Хочемо мудрості від наших 
керівників. Бідні люди чекають піклу-
вання і захисту.

А зараз хочу розповісти про кіль-
кох підопічних. Два роки тому з 
Мельнице-Подільського дитячого 
будинку-інтернату прибув до нас Ва-
силь Фурда. Швидко потоваришував 
з місцевими хлопцями. Любить виши-
вати, виготовляти сувеніри з пласти-
ліну, бісеру, природного матеріалу. Ва-
силь – хлопець акуратний та ввічли-
вий. Але доля так розпорядилася, що 
при рідній матері він знаходиться в 
будинку-інтернаті, яка залишила його 
в лікарні і відмовилася від сина. 

 Роман Оленіцький, або, як ми його 
всі називаємо, Ромцьо потрапив до нас 
з Бережанського психоневрологічно-
го будинку-інтернату. Попри величезні 
труднощі з мовленням, хлопець праг-

не спілкування. Його 
улюблений «коник» 
- вишивання,  особли-
во сюжети на релігій-
ну тематику. Викорис-
товуючи різні техніки 
– чи то нитки, чи бі-
сер -  створює карти-
ну за картиною. Відгу-
кується на кожне про-
хання, ввічливий, аку-
ратний та економний, 
має дуже добре серце.  

Інший підопіч-
ний – інші інтереси, 
та доля схожа. Валентин Копієвський 
– тихий, спокійний хлопчина, уродже-
нець Тернополя. Він усвідомлює, що 
має великі проблеми з мовленням, та 
соромиться цього. Через це часто бу-
ває замкнутим і з головою занурюєть-
ся у комп’ютерні ігри на власному но-
утбуці. Майже півроку працював над 
будиночком із сірників, та дотепер 
його вдосконалює. Але найбільший 
талант у Валентина – спортивний. У 
травні 2014 року на турнірі SENI – CUP 

з мініфутболу у Києві він 
став найкращим напад-
ником у команді нашого 
будинку-інтернату. 

Двоє братів Сулейма-
нових – Руслан та Рус-
там – родом з Росії. Хлоп-
ці - обоє інваліди з дитин-
ства. Їх приїжджає про-
відувати мама, привозить 
подарунки. Брати постій-
но допомагають праців-
никам харчоблоку, а у 
вільний час вишивають. 

Ось такі у нас вони. 
Такі ж, як і ми усі. Обділені долею, 
вони хочуть бути комусь потрібни-
ми, відчувати увагу, турботу та любов. 
Вони теж громадяни України. І вони 
її люблять. Інколи сильніше за нас з 
вами - красивих, сильних і здорових.

Василь МИСЬКО, 
директор Почаївського пси-
хоневрологічного будинку-

інтернату,   заслужений  праців-
ник соціальної сфери України.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Життя

Це значить, що економіка працює в режимі про-
їдання. Це навіть не рецесія, це справжня економіч-
на депресія, яка супроводжується неприпустимим 
безробіттям. І це результат не тільки військової 
агресії Росії, а й недолугої економічної та кредитно-
грошової політики. І це неможливо виправити за-
кордонними кредитами чи дерегуляцією.

Радикальна партія наполягає на зміні економіч-
ного курсу України. Потрібен невідкладний перехід 
від “заморожування” власної економіки наддорогими кре-
дитами, непідйомними податками та скороченням дер-
жавних видатків розвитку до потужного “розігріву” націо-
нальної економіки через масштабне спрямування здешев-

лених кредитів у реальний сектор економіки, встановлен-
ня податкових стимулів для нових виробництв, розгор-
тання мережі індустріальних парків, здійснення експорт-
ної експансії, реалізацію державної програми подолання 
масового безробіття.

ЗВЕРНЕННЯ
обласного організаційного 
комітету Громадянського 
руху “За Україну в НАТО” до 
жителів Тернопільщини
За ініціативи відомих державних 

і громадських діячів України Леоніда 
Кравчука, Левка Лук’яненка, Володи-
мира Щербака, Євгена Марчука, Дми-
тра Павличка, Івана Зайця, Володими-
ра Огризка, Олександра Скипальсько-
го та інших (54 особи) в Києві створе-
но Всеукраїнський організаційний ко-
мітет Громадянського руху “За Украї-
ну в НАТО”. 

Зважаючи на збройну агресію Росії 
проти України, результатом якої стали 
анексія Криму і окупація частини Дон-
басу, великі людські втрати, гуманітар-
на катастрофа, знищення інфраструк-
тури та заподіяння багатомільярдних 
збитків економіці, а також усвідомлюю-
чи загрозу, яка нависла над нашою дер-
жавою, ініціатори руху вважають за не-
обхідне терміново розпочати системну 
роботу із скасування позаблокового ста-
тусу України і негайного відновлення єв-
роатлантичного зовнішньо-політичного 
курсу та проведення інтеграційних захо-
дів щодо вступу України в НАТО.

Право України на членство в НАТО 
підтверджене рішеннями Бухарестсько-
го саміту 2008 року. Сьогодні, як ніко-
ли, українське суспільство готове до під-
тримки приєднання України до Альянсу 
(65%). 

Головним завданням руху є забезпе-
чення якнайширшої народної підтримки 
членства України в НАТО, шляхом прове-
дення всеукраїнського референдуму. Ме-
тою руху є якнайшвидше здобуття Укра-
їною членства в Альянсі.

Реалізація завдання відбуватиметься 
у три етапи. Перший – передбачає орга-
нізаційне й юридичне становлення Руху 
“За Україну в НАТО” на загальнонаціо-
нальному та регіональних рівнях. Дру-
гий – полягатиме у формуванні ініціа-
тивних груп та організацію збору підпи-
сів громадян, необхідних для проведен-
ня референдуму за народною ініціати-
вою. Третій – у сприянні проведенню ре-
ферендуму відповідно до міжнародних 
стандартів.

З метою залучення у процес якнай-
ширшого кола активних громадян в об-
ласті створено ініціативну групу, яка іні-
ціювала створення обласного оргкомі-
тету Громадянського руху “За Україну 
в НАТО”. Головою  обрано Віктора Лит-
винчука. Завдання оргкомітету полягає 
в підготовці громадської та суспільно-
політичної думки на теренах облас-
ті. Для цього передбачається створити 
відповідні структури в усіх районах, ді-
йти до кожного населенного пункту, до 
усіх громадян краю. Оргкомітет активно 
співпрацюватиме з усіма патріотичними 
політичними і громадськими організа-
ціями області, з владними структурами 
усіх рівнів. 

Відтак, Тернопільський обласний 
оргкомітет “За Україну в НАТО” закликає 
всіх, хто відчуває зацікавленість у спри-
янні інтегруванню України в НАТО, має 
глибокі патріотичні почуття та енергію, 
залучатися до участі в Громадянсько-
му русі. Велику надію покладаємо на 
студентство і молодь, як найактивнішу 
і найкреативнішу частину нашого сус-
пільства. 

Наш контакт: (067)354-29-65;
Тернопільський обласний 

організаційний комітет 
Громадянського руху 

“За Україну в НАТО”

Радикальна партія пропонує 
нову економічну політику

2014 рік великі і середні підприєм-
ства України закінчили зі збитка-
ми понад 400 млрд грн, тоді як у 2013 
році вони отримали прибуток до 
оподаткування майже 40 млрд грн. 
Найбільші збитки – понад 150 млрд 
грн – понесла промисловість,  
“серце економіки”.

На фасадах історичних об’єктів 
Тернополя з’являться спеціальні та-
блиці з QR-кодами. За допомогою цих 
кодів, маючи програму на мобільному 
телефоні, містяни й туристи зможуть 
отримати інформацію про об’єкт.

Першу з таких таблиць можна по-
бачити при вході до мерії. Згодом їх 
планують встановити на будівлі зам-
ку, драматичному театрі, музеї полі-

тичних в’язнів, обласному художньо-
му та краєзнавчому музеях, а також 
на стіні обласної філармонії

– Посилання через код показува-
тиме туристичний сайт міста, на яко-
му можна буде прочитати інформа-
цію про історичну цінність будівлі та 
найцікавіші факти, пов’язані з нею, 
– розповідає начальник управління 
стратегічного розвитку Юрій Дейне-

ка. – Такі таблиці розмістимо на спо-
рудах, а от для пам’ятників у нас є ін-
ший варіант. Зокрема, QR-коди для 
них будуть виготовлені набагато мен-
ші і кріпитимуться вони внизу поста-
менту.

До кінця року міські чиновники 
обіцяють обладнати подібними та-
бличками всі визначні об’єкти Терно-
поля.

Історичні будівлі Тернополя закодують

Вони такі ж –
 як ми усі

Україна – мирна країна. Під таким 
девізом – карта нашої держави взята в 
квітковий оберіг, що символізує прапор 

України. Цю картину намалювали підопічні 
Почаївського психоневрологічного інтернату 
Василь Фурда та Валентин Копієвський на 
опорній стіні закладу.

nday.te.ua
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Сьогодні пані Олександра з жахом 
згадує той день, коли у слухавці почула 
схвильований голос сина: «Матусю, 

вибач, не знав як тобі сказати, словом, я 
пішов добровольцем. Не хвилюйся, усе буде 
добре». 

- Я не знала, що робити – плакати чи кричати, - 
схвильовано розповідає жінка. – Мене наче ошпари-
ли окропом. Віктор не раз говорив про те, що не гоже 
йому, зрілому чоловікові сидіти вдома, коли на війні 
гинуть молоді хлопці. Не дуже брала це до уваги, бо 
знала, що після перенесених операцій стан здоров’я 
у сина був не найкращий. Думала, куди йому до во-
яків? Тим паче, знала, що з роботи його не відпуска-
ють, але, як виявилося згодом, Віктор поставив керів-
ництву ультиматум: або йому дають добро, або він 
іде сам. Мені ж сказав: «Мамо, мені вже сорок, я ба-
гато досяг у житті, а сьогодні моя допомога потріб-
на там. Не можу насолоджуватися життям, коли йде 
війна. Як дивитимуся в очі своїм дітям?» Не залиша-
лося нічого, як змиритися з синовим вибором. Лише 
сказала: нехай береже тебе Господь. 

Зболене материне серце здригалося від кожного 
телефонного дзвінка. Понад усе боялася почути, що 
з сином щось трапилося. На щастя, Господь виявив-
ся милосердним. Віктор повернувся додому вкрай 
хворий, але живий. Старшому ж, Юркові, не судилося 
довго жити. Він загинув за Україну ще в далекі вось-
мидесяті минулого століття.
«Буду полковником»

Коли у родині Олександри та Володимира Карих 
народився первісток, радості не було меж. Сина наре-
кли Юрієм.

- Тоді на це ім’я була справжня «пошесть», - розпо-
відає пані Олександра. – Якраз полетів у космос Юрій 
Гагарін, отож назвати сина його іменем було за честь. 
Наш Юрко «пішов» у космонавта не лише зовніш-
ньою красою, а й розумом. Гарно вчився у школі, був 
дуже допитливим і мудрим. Та, як не прикро, з життя, 
як і його знаменитий тезка, пішов у розквіті сил.

Ще з дитинства Юрій мріяв стати військовослуж-
бовцем, як і його дідусь – полковник. Коли приміряв 
його папаху, гонору не було меж. А бувало мама пе-
решивала зі старих головних уборів кепки для синів, 
оздоблювала їх козирками та ґудзичками. Ото радос-
ті було!

- Коли Юрчикові було півтора рочку, я зустріла 
свою вчительку з географії, - продовжує розповідь 
жінка. -  Вона запитала у сина, як його звати і скільки 
йому років. Він по-дорослому відповів: Юрій Карий і 
на пальчиках показав «півтора». А на запитання, ким 
мріє стати, коли виросте, гордо сказав: полковником.

Він просто марив військовою кар’єрою і, коли 
прийшов час обирати професію, вирішив для себе од-
нозначно: вступати до військового училища. Друзі ба-
чили його лікарем або педагогом, бо був дуже добрим 
і співчутливим. Батьки також хотіли для сина більш 
гуманної професії, але перечити не стали. Навпаки, 
прийняли його вибір. Підтримав сусідського хлопця і 
колишній воїн-афганець, який на той час працював у 
військкоматі. Він допоміг обрати навчальний заклад. 
Зупинилися на престижному Ризькому військовому 

училищі.
Конкурс був неймовірний, 12 чоловік на одне міс-

це, та Юрій успішно його пройшов. Батьки не могли 
повірити в удачу, адже це була синова мрія. До Риги 
хлопця супроводжував батько. Потім, разом з іншими 
абітурієнтами, їх   поселили у лісі, на території вій-
ськової частини. І знову вступні випробування подо-
лали лише двоє: Юрій та хлопець із Фрунзе, які все 
здали на відмінно і стали курсантами.
Він спішив жити

Окрилені і щасливі батьки, разом з молодшим си-
ном, приїхали на присягу до Юрка. Яким приємним 
було їхнє здивування, коли на величезному шістнад-
цятиметровому табло під першим номером у спис-
ку відмінників побачили прізвище сво-
го сина.

- Ми дуже ним пишалися, - каже 
Олександра Юхимівна. – А малий Вітько 
побачив і розплакався. Притулився до 
мене і питає: «А хіба я не такий?» Я по-
яснила синові, якщо він буде таким на-
полегливим, як брат, то його теж чекає 
успіх. 

- Юрко ще змалечку дуже багато чи-
тав. Іноді вчителі просили вплинути на 
сина, який буквально поглинав літера-
туру і годинами просиджував за книж-
ками, забуваючи про відпочинок. Він 
поспішав жити, наче відчував, що йому 
відміряно зовсім небагато. Тішився, що 
усі його мрії збуваються, - продовжує 
розповідь жінка. -  Юрій добре вчився 
і в училищі також, сам обрав собі місце 

служби. Поїхав у Сибірський військовий округ, хоча 
ми могли влаштувати його поближче додому. Та син 
сказав: «Мамо, то не служба за городами. Я хочу бути 
там, де важче». Відтак, потрапив у Семипалатинськ і 
став замполітом роти у ракетній частині. 
«Українців ненавиділи і на дух»

Якби хто знав, що саме тут, у Казахстані, на почат-
ку омріяного життєвого шляху, жорстоко обірветься 
життя справжнього сина українського народу, доброї, 
чуйної і милосердної людини... Українців тут нена-
виділи і на дух. Незважаючи ні на що, Юрій намагав-
ся спілкуватися рідною мовою, пропагував україн-
ську культуру, національні традиції. У нього навіть на 
планшеті великими літерами було написано: «Украї-
на». За це й поплатився життям. Батьки могли лише 
здогадуватися, якою жорстокою була розправа над 
їхнім сином. Згустком болю запеклася на серці втрата 
рідної кровиночки.

З часу загибелі Юрія минуло майже три десятиліт-
тя та тривожні спогади й досі ятрять душу.

- Нещодавно в Інтернеті я наткнулася на мото-
рошне відео, відзняте у тому ж окрузі, де служив мій 
син, - ділиться переживаннями пані Олександра. - Зо-
всім молодий солдатик лежить, увесь закривавлений, 
над унітазом. Жорстокості просто немає меж. Чи по-
несе хтось відповідальність за ці звірства? Той, хто 
забрав життя мого сина, мабуть, так і залишився не-
покараним, бо ми не отримали обіцяних результа-
тів слідства з висновками урядової комісії, не кажу-
чи вже про притягнення винних до відповідальності.
Життя триває

Аби якось втамувати душевний біль і віднайти 
сили жити далі, Олександра Юхимівна присвятила 
себе творчості та активній громадській діяльності. 
Усе, що пов’язане з її душевними переживаннями, ви-
ливається у віршовані рядки, які надихають, додають 
сил, заряджають вірою у перемогу добра над злом. Її 
поезії відомі не лише в Україні, а й далеко за її межа-
ми. Звучать вони і мовою пісень в усіх куточках світу. 
Вона – дипломант авторської пісні у Словенії, почес-
ний член українсько-словенського культурного това-
риства «Берегиня», член Української асоціації пись-
менників. У доробку поетеси десять віршованих збі-
рок. Сьогодні вона знову у творчому пошуку. 

Та найбільшою цінністю для жінки є її сім’я. На 
жаль, вона втратила свою половинку, чоловіка Воло-
димира, з яким сорок років поспіль долали радощі і 
незгоди. Зате завжди поруч залишається молодший 
син, який оточив її подвійною синівською любов’ю і 
турботою та подарував двійко чудесних онуків. Тож, 
життя триває.

Світлана ВІТРОВА.
Фото з сімейного архіву Олександри Кари.

Олександра КАРА: 

«Нехай береже 
тебе Господь»

Я дочекаюсь, ти вернешся, сину,
Молитвою тебе убережу.
Побачимо ще вільну Україну,
Як горлиця, тебе я стережу.

Цими словами завершується один з віршів 
відомої тернопільської поетеси і громадської ді-
ячки Олександри Карої, які увійшли до поетич-
ної збірки «Грааль». Її жінка присвятила укра-
їнським матерям, чиї сини сьогодні захищають 
кордони рідної Вітчизни від новоявленого во-
рога, героям, які поповнили ряди «Небесної со-
тні», а також бійцям, які і нині несуть службу на 
передовій.  Кожен рядочок, кожне слово прони-
зані невичерпною материнською любов’ю, ніж-
ністю та гордістю за справжніх синів україн-
ського народу. Серед них - і її єдина кровиноч-
ка, син Віктор. Нещодавно він повернувся з вій-
ськового полігону, де готував молодих «необ-
стріляних» бійців для служби в АТО. 
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Храм, прикрашений 
Пінзелем

Церква Покрови Пресвятої Бого-
родиці у Бучачі – пам’ятка архітекту-
ри національного значення. Вона була 
споруджена у 18 столітті. Нещодавно у 
місті святкували її 250-річчя. Розташо-
ваний храм на одній із центральних ву-
лиць міста – Галицькій. Якщо зовні зда-
ється, що церква сучасна, то ввійшов-
ши в середину, усвідомлюєш, наскільки 
помилявся. У старовинній святині від-
чувається особлива атмосфера. Здаєть-
ся, повертаєшся у давнину,  відчуваєш у 
повітрі мільйони молитов. А ще очі роз-
бігаються від споглядання неймовірно 
красивого оздоблення храму. Істори-
ки стверджують, що Церква Покрови 
– це останній твір архітектора Бернар-
да Меретина і скульптура Іоана Пінзе-
ля в Бучачі. Інші фахівці вважають, що 
збудував храм німецький архітектор 
Шильцер. Мистецька цінність будівлі 
в найбільшій мірі зумовлена різьбою 
Пінзеля, блискучою за виконанням, не-
повторною в українській скульптурі 18 
століття.  Головний вівтар храму при-
свячений Богородиці - на ньому вмі-
щені дві змінні ікони, про які ми роз-
повімо далі, та чотири різьблені з де-
рева статуї святих. Зверху його прикра-
шає красиве вітражне вікно у вигляді 
хреста і 20 фігурок ангелів. Зліва старо-
винна ікона – «Вознесіння Богородиці», 
справа – «Святий Миколай»

- Із церкви забрали багато ціннос-
тей у музеї, - розповідає парох храму 
отець Володимир Шафран. -  Зокрема, 
це стосується робіт знаменитого Пінзе-
ля. Люди зверталися із проханнями по-
вернути їх церкві. Однак це було непро-
сто. Лише завдяки тодішньому прези-

денту Віктору Ющенку вдалося тимча-
сово повернути у храм Дияконські во-
рота. За радянських часів у церкві був 
музей. Вона перебувала у поганому ста-
ні. Тож, коли ми прийшли сюди, то роз-
почали реставрацію престолів, кіотів. 
Ми підозрювали, що на головному ві-
втарі мала би бути ще одна ікона, од-
нак  не намагалися її підняти. Боялися, 
щоб ї її не забрали. 

Після радянського занепаду церкву 
ретельно відновлювали, ремонтували, 
встановили опалення, сигналізацію. На 
початку липня 2013 року, коли відзна-
чали 250-річчя храму, майстер з Коло-
миї Володимир Бобонич зробив копію 
Дияконських воріт, які тепер встановле-
ні в храмі як діючі. Їх оригінали висять 
на стіні у Святилищі. Нещодавно їх заби-
рали для виставки творів Пінзеля у Лув-
рі. Сьогодні шедеври мистецтва повер-
нули у Бучач і вони продовжують при-
крашати святиню. 

Покрова сама себе 
захистила

У головному вівтарі храму  є ікона 
Святої  Покрови в срібних ризах та по-
золоті. Вважається, що її привіз Мико-
ла Потоцький з Молдавії. За спогада-
ми його конюшого Івана Ясколовсько-
го, під час наполеонівських війн вла-
да Австрійської імперії забирала золоті 
та срібні речі з храмів. З церкви Покро-
ви бучацький війт Чекановський хотів 
зняти з ікони Покрови срібні шати, але 
йому задерев’яніла рука. Те саме ста-
лось з іншим чоловіком, який хотів це 
зробити. Більше спроб не було.

Дружина отця Володимира пані Ма-
рія розповідає, що до ікони Святої По-
крови часто приходять молитися люди 
із різними проханнями. Одного разу 

жінка вимолила повернення сина, яко-
го не бачила майже двадцять років. А 
ще сюди приходять матері, чиї сини за-
раз захищають Україну на Сході. Завдя-
ки щирим просьбам до Богородиці всі 
хлопці живі. Один із них отримав важке 
поранення, але, на щастя, лікарі зумі-
ли врятувати йому життя. Тож хоч іко-
на не належить до переліку чудотвор-
них, про її велику силу у Бучачі знають. 

Оригінальний сховок 
врятував від ворогів

Люди старшого віку пам’ятали, що у 
храмі було дві ікони Богородиці. Одну з 
них показували лишень на Благовіщен-
ня. Однак багато років святиню ніхто 
не бачив. Мешканці Бучача були пере-
конані, що ікону вкрали або ж знищи-
ли ще в радянські часи. Та старожили 
ще добре пам’ятали, як вона вигляда-
ла і з яким особливим трепетом чека-
ли її появи.

- Пам’ятаю, як я малим був, ми з 
хлопцями часто приходили до церкви. 
Старенький священик гладив нас по го-
лові. Перед святами ми дуже раділи під-
няттю ікони, адже це символізувало, що 
вже дуже скоро Великдень, – пригадує 
церковний прислужник Степан Слобо-
дян, який і віднайшов скарб.

Саме Степан Казимирович відре-
монтував старий дерев’яний механізм, 
який підіймав ікону. Він замінив його 
на металевий, випробував і побачив, 
що він діє. Зізнається, були особливі 
відчуття, коли підіймали ікону на Бла-
говіщення, адже востаннє бучаччани 
бачили її більше півстоліття тому. 

- Зараз молимося до «Цариці неба і 
землі» за мир в Україні, - каже чоловік. 
-  Віримо, що Богородиця нам допомо-
же, зробить чудо і в нашій державі буде 

мир і спокій. 
«Цариця неба і землі» - 

єдина у світі
Ікона перебуває в ідеальному стані. 

Адже в церкві зберігається відповідний 
температурний режим і у сховку вона 
була захищена від сонячних променів. 
«Цариця неба і землі» стала справжньою 
знахідкою для мешканців Бучача. Краєз-
навці, історики та мистецтвознавці захо-
плюються її цінністю. Кажуть, швидше за 
все святиню створили на замовлення ме-
цената Миколи Потоцького. 

- Цій іконі немає аналогів в усьо-
му світі, - зазначає отець Володимир. 
-  Схожого релігійного сюжету немає на 
жодному образі. Деякі дослідники на-
зивають її «Благовіщення», інші «По-
крови», але ці назви не підходять. Адже 
Благовіщення  - це один Архангел Гав-
риїл сповістив Діві Марії про народжен-
ня Сина. А тут Богородицю оточують 
дев’ять ангельських хорів. Вона сто-
їть ногою на земній кулі, притискає мі-
сяць і змія, який має в роті яблуко роз-
брату. Зверху зображений трикутник, 
який символізує Бога Отця та є промені 
Святого Духа. Тому ми називаємо ікону 
«Цариця неба і землі».

Цього року люди вперше побачили 
образ, як і багато років тому, на Благо-
віщення. Віднайдення святині у такий 
непростий час у Бучачі вважають сим-
волічним. У місті сподіваються, що це 
означає позитивні зміни.

- Бог завжди дає нам знаки, але ми 
їх розуміємо, коли вони здійснюються, 
- каже отець Володимир. - Господь за-
кликає нас до молитви за мир в Укра-
їні, інакше ми не зможемо зупинити 
агресію, яка зараз відбувається на на-
шій землі. 

Старовинне містечко Бучач, овія-
не різноманітними легендами та істо-
ричними загадками, щедро обдарова-
не увагою світового генія Іоана Пінзе-
ля, вкотре показало нам, що воно може 
нас дивувати і має в собі ще багато при-
хованих скарбів. Дуже хочеться, аби Бу-
чач став справжнім туристичним цен-
тром і відродив свою давню славу, адже 
він дійсно має чим похвалитися і пе-
ред українськими, і перед закордонни-
ми туристами. А «Цариця неба і землі», 
яка з’явилася світу із свого понад пів-
столітнього історичного сховку,  хай 
оберігає Україну від всього злого і на-
решті подарує нашому народу мир, спо-
кій і єдність. 

Юля ТОМЧИШИН.

У  Бучачі  віднайшли 
втрачену  святиню
Столітня ікона була захована у вівтарі

У старовинному бучацькому храмі Покрови Пресвятої Богородиці під час ремонту під 
основною іконою у вівтарі розгледіли ще один старовинний образ XVIII століття. У 
давнину його традиційно піднімали над вівтарем на Благовіщеня. Тож цьогоріч вперше 

за багато років бучаччани побачили унікальну ікону «Цариця неба і землі», яка десятки років 
висіла у сховку. 
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ООН може повторити 
долю Ліги націй

Застосувавши право вето в ООН, 
можна заблокувати вирішення будь-
якого конфлікту, тому або організа-
ція змінить процедури і вийде з кри-
зи достойно, або ризикує повторити 
долю Ліги націй, яка не змогла запо-
бігти Другій світовій війні. Про це ска-
зав представник України в ООН Юрій Сер-
геєв в інтерв’ю «Європейській правді». За 
його словами, наразі наявна криза в ООН, 
як щодо України, так і стосовно Сирії, де рі-
шення також заблоковане. Стосовно Укра-
їни, драматизм ситуації у тому, що для 
того, аби визнати РФ стороною конфлік-
ту, потрібно голосування, і Росія застосо-
вує право вето. Дипломат нагадав ситуа-
цію зі спробою визнання СРСР агресором 
у війні в Афганістані «Ця тема була внесе-
на у Раду безпеки, але Радянський Союз 
наклав вето, і нічого не вдалося зробити», 
- сказав Сергеєв. Як відомо, Ліга націй була 
першою міждержавною організацією, 
створеною у 1919-20 роках з метою роз-
витку співробітництва, досягнення миру 
і безпеки між народами. Однак через роз-
біжності у поглядах, організація не змогла 
запобігти Другій світовій війні. Лігу на-
цій розпустили у 1946-у. Після цього пере-
можці вирішили створити «нову Лігу на-
цій» під назвою ООН. 

Росія небезпечніша за СРСР
Росія стає більш непередбачуваною 

і веде «гібридну» війну проти Європи, 
намагаючись дестабілізувати країни на 
континенті зсередини. Про це в інтерв’ю 
«Newsweek» сказав екс-генсек НАТО Ан-
дрес Фог Расмуссен. На його думку, РФ 
може застосувати проти країн Європи так-
тики, які відпрацювала в Україні. А також 
спиратися на право-радикальні націона-
лістичні партії, які відкрито симпатизу-
ють РФ і діють у Греції, Угорщині, Болга-
рії і Франції». Расмуссен зазначив, що Ро-
сія погрожує Заходу ядерною зброєю, чого 
не дозволяв собі СРСР. «Навіть в часи СРСР 
комуністичні лідери вагалися, чи почи-
нати говорити про ядерний конфлікт. Те-
пер бачимо відкриту дискусію. Зважаючи 
на це, Росія сьогодні значно небезпечніша 
ніж СРСР. Радянський Союз був більш пе-
редбачуваний, ніж нинішнє російське ке-
рівництво», - наголосив екс-генсек НАТО. 

В Японії боряться 
з трудоголіками

Компанії Японії, за підтримки вла-
ди країни, вирішили зламати вкоріне-
ну практику перепрацювання співро-
бітниками, пише «Financial Times». На-
приклад, виробник принтерів «Ricoh» за-
боронив працювати після 20 години. А ме-
режа одягу «Uniqlo» має намір увести 4-го-
динний робочий день для тих, хто вирі-
шив більше часу займатися особистим 
життям. Компанія навіть за меншу кіль-
кість годин готова платити більшу зарп-
лату тим, хто досягає кращого результату. 
Влада Японії має намір підтримати ініці-
ативу. До парламенту подали законопро-
ект, який зобов’язує працюючих японців 
йти у відпустку мінімум на п’ять днів у рік. 
Із жовтня набуде чинності заборона на ро-
боту після 22 години для співробітників 

МОЗ. Раніше відомство намагалося вига-
няти співробітників додому, вимикаючи 
світло в офісах, але план не спрацював.

Фантастичні збитки «Газпрому»
Прибутки «Газпрому» за перші два 

місяці цього року впали одразу на 70 
відсотків. Про це повідомили у Федераль-
ній митній службі Росії. Йдеться про ско-
рочення прибутків на 7 мільярдів 400 
мільйонів доларів. Також повідомили, що 
з січня минулого року середня ціна газу 
впала із 334 доларів за тисячу кубометрів 
до 269, тобто на 65 доларів. Очевидно, це 
наслідок позбування світом енергетичної 
залежності від Москви.

Пухнасті герої
Фінська асоціація котознавців впер-

ше в історії нагородила званням героя 
п’ять котів і кішок. Про це повідомляє ви-
дання «Yle». Коти і кицьки, які отримали 
почесне звання, своєю поведінкою допо-
могли врятувати людські життя або уник-
нути серйозних нападів хвороби. Порода 
кішки значення не має. Четверо нагоро-
джених пухнастих героїв - звичайні без-
породні коти, однак це не применшує їх-
ніх вчинків. П’ята героїня, короткошер-
стий орієнтал Пирпана, - єдина породиста 
кішка в цій компанії. Наприклад, звичай-
ний рудий кіт Сімба врятував життя свого 
господаря, який страждає від діабету. Од-
ного ранку він дряпав і кусав його доти, 
поки чоловік не прокинувся й не поміряв 
рівень цукру в крові. Якби кіт господаря 
не розбудив, той міг би померти. 

Хакасія зачекає  
У Санкт-Петербурзі активісти звер-

нулися до МНС з проханням надати 
транспорт для доставки гуманітарної 
допомоги Хакасії, але їм відповіли, що 
«всі машини на Донбасі». Про це пише 
«Українська правда» з посиланням на міс-
цеве видання. Волонтери руху «Весна» за 
допомогою місцевих жителів та бізнесу 
зібрали більше двох тонн одягу, продук-
тів, медикаментів та інших речей для по-
страждалої від пожеж Хакасії. Однак вия-
вилося, що МНС не може виділити автомо-
біль, оскільки весь транспорт задіяний у 
«гуманітарних конвоях» для Донбасу.

Цукерберг забезпечить Європу 
безкоштовним інтернетом

Засновник соцмережі «Facebook» 
Марк Цукерберг вирішив забезпечи-
ти Європу безкоштовним інтернетом. 
Про це повідомляє «The Telegraph». Він 
підкреслив, що послуга буде надаватися 
для всіх, хто її потребує. І додав, що зараз 
з’явилися технології, які дозволяють здій-
снити його ініціативу. Мільярдер працює 
над новим проектом «Internet.org» 50-60 
годин на тиждень. За його словами, дві 
третини підприємців у світі не мають до-
ступу до інтернету, оскільки живуть у бід-
них країнах. «Існує багато переваг у цьому 
проекті: доступ до освіти, медичної інфор-
мації, робочі місця тощо», - сказав Цукер-
берг. Варто зазначити, до проекту Internet.
org вже підключилися Індія, Гана, Замбія, 
Кенія, Колумбія і Танзанія.

Жахіття ХХІ століття
У Пакистані ревнивий чоловік ра-

зом із батьком підпалив свою дружи-
ну. Приводом для жахливого вчинку ста-
ло те, що 25-річна жінка вийшла на вули-
цю без дозволу чоловіка, повідомляє ТСН. 
Ревнивець з’ясував, що дружина самовіль-
но пішла в гості до своєї сестри. Після її по-
вернення чоловік з батьком побили жінку, 
облили бензином і підпалили. Від отри-
маних опіків (80 відсотків тіла) потерпі-
ла померла. У поліції повідомили, що обом 
заарештованим висунули звинувачення у 
вбивстві. До слова, у результаті подібних 
нападів, скоєних членами сім’ї, протягом 
кількох останніх років у Пакистані загину-
ли більше трьох тисяч жінок.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Безвізовий режим 
з ЄС відкладається

Україна не виконає Плану дій ві-
зової лібералізації до саміту Східно-
го партнерства у Ризі. Це підтвердив 
міністр закордонних справ Павло Клім-
кін, повідомляє видання «Фінанси.ua». 
За словами міністра, необхідні реформи 
слід завершити до осені. У першу чергу - 
це питання боротьби з корупцією. Тому 
у рішенні Ризького саміту буде написано, 
що безвізовий режим функціонуватиме з 
певної дати у майбутньому, коли Україна 
завершить виконання другої фази Пла-
ну дій візової лібералізації. Раніше укра-
їнська влада заявляла, що наша держава 
зможе отримати безвізовий режим з ЄС 
на саміті в Ризі, який відбудеться 21-22 
травня.

«Гуманітарні» компослуги?  
Україна витратила мільярд доларів 

на постачання газу та електроенергії 
для непідконтрольних територій Дон-
басу, не отримавши плати. Про це за-
явив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. 
«Ми витратили один мільярд доларів на 
постачання газу і електроенергії на те-
риторію Донецької і Луганської області, 
а назад отримали нуль. Там рахунки не 
оплачують. Але, щоб люди не замерзли, 
мусимо це робити, бо там українські гро-
мадяни», - сказав Яценюк.

Гривня - найслабша 
валюта в світі

Гривня стала найслабшою валю-
тою в світі, випередивши рубль. Про-
тягом січня-березня нацвалюта знеці-
нилася стосовно американського дола-
ра на 48,7 відсотка, повідомляють «Фі-
нанси.ua». За словами експертів, переду-
мовою цього стали бойові дії на Донба-
сі, падіння ВВП, відтік капіталу з країни 
і банківського сектора, дефолтні ризи-
ки й відсутність золотовалютних резер-
вів для покриття зростаючого попиту на 
валюту. 

А Мінстець мовчить...
Одеса та Харків - зони підвище-

ної уваги напередодні річниці подій 
2 травня і Дня перемоги. Про це напи-
сав на своїй сторінці у «Facebook» керів-
ник центру військово-політичних дослі-
джень, нардеп Дмитро Тимчук. «Існує ви-
сока ймовірність проникнення на Оде-
щину диверсійно-розвідувальних груп із 
Придністров’я. Контингент диверсантів 
складає не менше 1000 осіб», - наголосив 
він. За словами Тимчука, до «контроль-
них» дат (2 і 9 травня) спецслужби РФ і 
проросійські сили у регіоні докладуть 
значних зусиль для дестабілізації ситу-
ації. Зокрема, шляхом спроб здійснен-
ня терактів, диверсій, провокацій, орга-
нізації мітингів і демонстрацій проро-
сійських сил, акцій сепаратистських сил 
«нацменшин». Крім того, на Одещині на-
бирає обертів «інформаційна війна», бо 
лише 70 відсотків території області за-
безпечено українським цифровим сигна-
лом. А жителі низки прикордонних райо-
нів узагалі не мають доступу до україн-
ського ТБ і дивляться російські канали.

«Аварійне» ЖКГ
За даними Нацкомісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері енер-

гетики і комунальних послуг, в Україні 
визнані старими та аварійними біль-
ше 37 відсотків усіх магістральних ме-
реж водопостачання і близько 42 від-
сотків магістралей теплопостачання. 
Про це повідомляє «РБК-Україна». Реаль-
ні втрати під час транспортування води 
та енергії в оселі українців становлять 
приблизно 20-35 відсотків, а не 12, як за-
кладено у тарифах на компослуги. Втра-
ти у багатоквартирних будинках сяга-
ють 40 відсотків. «Збитки галузі вже дав-
но сягнули більше 20 мільярдів гривень. 
До цієї суми наближається і розмір кре-
диторських боргів теплоенергетиків та 
водоканалів», - йдеться у повідомленні. 

У черзі за субсидіями
За прогнозами уряду, субсидії 

отримають 12-15 мільйонів україн-
ців. На одну сім’ю Кабмін виділяє близь-
ко 8 тисяч гривень на рік. Про це пові-
домив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, 
передає прес-служба уряду. За словами 
прем’єра, для цих виплат Кабмін перед-
бачив у держбюджеті 24,5 мільярда гри-
вень. Як свідчить статистика, документи 
для оформлення субсидії отримали 90 
відсотків домогосподарств. У травні суб-
сидії вже повинні бути призначені. 
Розмір пенсій можуть скоротити

Краще жити пенсіонерам най-
ближчим часом не доведеться. Про 
це повідомив Олексій Зарудний, голо-
ва Пенсійного Фонду України. Пенсії, у 
разі проведення реформування, відпо-
відатимуть заслугам. «Перехід до нако-
пичувальної системи пенсій уже най-
ближчим часом стане реальністю. Така 
реформа зможе забезпечити гідну ста-
рість пенсіонерам. Також переглянемо 
усі пенсійні справи, тоді виплати пен-
сіонерам будуть змінені - збільшені чи 
зменшені. Ми не ставимо чітких планів 
зекономити на виплатах. Ми повинні 
знати, що всі справи відповідають тим 
виплатам, на які заслуговує пенсіонер», 
- сказав Зарудний. 

Неадекватний дует
Всіх українців хвилює, що буде з 

гривнею. За словами економіста Андрія 
Новака, уряд і Нацбанк використовують 
наявні інструменти для керування кур-
сом «неадекватно». «Хочу підкреслити: 
у суспільство свідомо закинуті помилки. 
Зокрема, що за курс відповідає НБУ. Нац-
банк має справу вже з наслідками. Курс 
формує політика уряду. Він залежить від 
багатьох чинників. Приміром, держборг 
за останній рік сягає майже 90 відсотків 
ВВП. Хто формує боргову політику? Уряд. 
Як і попередники, урядовці та НБУ вико-
ристовують наявні інструменти, м’яко 
кажучи, неадекватно. Крім того, щоб 
прогнозувати курс, потрібна база: стра-
тегія курсової політики уряду і НБУ. У нас 
її немає», - пише Новак на своїй сторінці 
у «Facebook». Також економіст дав пора-
ду українцям: «Якщо у вас є заощаджен-
ня, розділіть їх на три кошики: гривня, 
долар, євро. Втратите на гривні - вигра-
єте на інших валютах».

Скоро нова мобілізація
В Україні почали готуватися до 

п’ятої хвилі мобілізації. Під час чет-
вертої хвилі мобілізували 50 тисяч вій-
ськовослужбовців, повідомляє «Дзерка-
ло тижня». «Зараз вивчаємо мобілізацій-
ний ресурс. Уже почали вручати повістки 
для проходження медкомісії та уточнен-
ня персональних даних. Офіційний при-
зов почнеться, як тільки нам передадуть 
відповідне розпорядження з Генштабу», 
- сказав заступник голови військкома-
ту Києва Ігор Слюсаренко. Незважаючи 
на виконання плану, військові комісари 
відзначають деякі недоліки, пов’язані, в 
основному, з недостатньою кількістю де-
яких категорій фахівців, наприклад, авіа-
навідників. 

Україна Світ



Порухи душі

Романс
Я сьогодні проллюся дощем…
Чи ти зможеш усе це збагнути,
Чом на серці моїм тихий щем,
Чому легше піти, ніж забути?

Я сьогодні проллюся дощем…
Може, дощ перешкодить 

дорозі,
Я прикриюся мокрим плащем,
Я зустріну тебе на порозі. 

Обійму, подивлюсь в твої очі…
І втоплюся у них в морі ласки,
І на хвилях бурхливої ночі
Повернемось до нашої казки!

Я сьогодні проллюся дощем,
Може, в ньому я щастя знайду?
Заливається небо плачем
Чи на радість нам чи біду?

Цілу вічність, здавалось, 
йде дощ,

Цілу вічність чекала на тебе…
Не повернешся ти, 

ну так що ж,
Знову зустріч 

молитиму в неба.
Олександра РОЗВАДОВСЬКА.
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Струни серця
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***
Шпарко двері відчиняє 

березіль весні,
Одою пташки співають 

радісні пісні,
Сонце небо зодягає 

у яскраву синь, 
Соки збуджують  дерева 

жагою цвітінь.

Музикою оживає 
білизни покров,

Жваво водами спливає 
в ріки без оков.

І гуркоче громовиця 
крижаних боїв:

Кличе звуками до себе 
з вирію птахів.

Блисне перлами ясними 
на бурульці лід,

Збудить мрії-сподівання 
й радості політ,

І розквітнуть первоцвіту 
квіти осяйні,

То пахучі подарунки 
від землі весні.  

***
А сонце заціловує сніги,
І небо квітне, ніби поле льону.
Вгрузають  в землю 

золоті плуги -
Лягають  борозни, 

як лінії долоні…
А сонце заціловує сніги..

Вночі зима виборює права:
Морозна ніч в жупані зірковому
Латає темні 

плями сріблом скла,
Маскує у пориві сніговому -
Вночі зима виборює права.

А юна господиня в хаті вже
Ґаздині  оком оглядає статки,
Усе сортує на своє й чуже,
Нові готує прояви й порядки –
А юна господиня в хаті вже

Років скарбничку 
знову збагатила

Сюрпризи нові й клопоти несе,
І просить Бога, 

щоб благословилось
В здоров’ї добрім 

та на щастя все…
***

П’янить, біжить, 
всміхається весна,

І трави обсипає білим цвітом.
Пташина пісня ніжна й голосна
Веде природу у спекотне літо.

А сонце так голубить 
все навкруг,

Що трави шовковисті і духмяні
Укрили килимами сад і луг,
Росинками виблискують  

в тумані.

А ми в постійних 
клопотах життя

Долаємо щоденно всі  турботи,
Зернини сіємо 

на ниви майбуття,
Щоб легше дітям 

здобувать висоти.
І кожен мовчки 

свій тримає хрест,
А часто – іншим допоможе 

нести.
Веде цим світом 

нас Господній перст,
Ми  - лиш музики 

Божого оркестру.
Марія ГУМЕНЮК.

Ліда розгублено снувала платформою авто-
вокзалу. Сподівалася побачити когось із знайо-
мих, щоб позичити гроші на квиток. У Тернопіль 
їздила до доньки, якій зробили складну опера-
цію. З автобуса ще зайшла на ринок купити Со-
фійці фруктів і вже у лікарні оговталася, що з ки-
шені пальто зник гаманець. Скільки разів нака-
зувала доньці, щоб не клала таку річ у кишеню, а 
де її, Ліди, розум був?

За кілька хвилин відправляється останній 
автобус, і як на гріх – жодного знайомого. Єди-
ний вихід: попросити водія взяти її без квитка, 
а вранці, коли назад повертатися буде, розраху-
ється з ним. Звичайно, можна було б зателефо-
нувати чоловікові, щоб виніс гроші на зупинку. 
Але це – не її варіант. Стіна відчуження виросла 
між нами давно. Відтоді, як дізналася, що її най-
краща подруга стала його коханкою. Купував їй 
розкішні речі, возив на море, а вдома поділив усе 
на «твоє» і «моє». Навіть хліб купували окремо. 
Кошти на операцію доньки теж були тільки її 
проблемою. 

«Жіночко, то ви сідаєте в автобус?» - пере-
рвав її сумні думки голос водія. Ліда заціпені-
ла. Несміливо ступила на підніжку. «У мене га-
манець поцупили. Будь-ласка, візьміть без квит-
ка», - заледве вимучила, опустивши очі. «Та вона 
ж п’яна!», - хтось злорадно зареготав. Гіркі сльо-
зи покотилися по її обличчю. Втупилася погля-
дом у вікно, за яким широким кроком уже ступа-
ла землею весна. За клопотами вона й не поміти-
ла, як усе зазеленіло, розквітло. Операція Софій-
ки додала сивини у її коси. Тепер ще й гаманець 
щез. І вона такий сором терпіти мусить. Ліді зда-
валося, що очі усіх пасажирів спрямовані на неї. 

Нарешті її зупинка. У дзеркальці, прикрі-
пленому біля керма водія, зустрілася поглядом 
з його очима. «Спасибі вам. Щасливої дороги», 
- сказала і зникла між кущами білопінної аличі.

Чоловіка вдома не застала. Гіркий клубок 
стискав усередині. Хай до неї він збайдужів, але 
щоб до доньки… Надто ж тепер – коли лікарі бо-
ролися за її життя. 

Сон до Ліди не йшов. Передумувала ниніш-
ні події. Хвилювалася, аби не проспати, бо вранці 
слід розрахуватися з водієм. 

Коли прийшла на зупинку, автобус саме ру-
шив. Ліда не розуміла, чому водій не зупинив-
ся, коли подала рукою знак зачекати. Усміхнув-
шись, він лиш прискорив швидкість. Ця тепла 
усмішка, лукава іскорка у великих сірих очах… О, 
Господи, невже це він, її Матвій? Той, кого вона 
колись жорстоко відштовхнула і хто шалено її 
кохав? Скільки разів вона потім шкодувала за та-
кий свій вчинок: збирала для нього слова, але 
Матвій якось непомітно щез і більше вони не ба-
чились. 

Ліда і Матвій вчилися в одному класі. Висо-
кий, ставний, розумний Матвій подобався ба-
гатьом дівчатам, але кохав її, горду відмінницю 
Ліду і боявся в цьому їй зізнатися. 

Якось перед уроками Матвій поклав на Лі-
дину парту букетик жовтогарячих кульбабок, 
встромивши між квітами записку: «Ти, як і ці кві-
ти, схожа на сонечко…» Розгадати, хто цей ро-
мантичний залицяльник, було не важко: Матвій 
ніяк не зміг змити з рук слідів від соку росянок і 
таємниця швидко попливла класом. 

Відтоді Ліду кликали кульбабкою. Тепер 
Матвій чекав дівчину зі школи, щасливий ніс її 
портфель. А на випускному, коли усім класом зу-
стрічали схід сонця, вони удвох пішли уздовж бе-
рега тихої річечки. Тут, під плескіт хвиль, Матвій 
освідчився Ліді у коханні. «Давай одружимося, 

Лідочко. І ніхто ніколи 
нас не розлучить».

«Буде так, як ти ка-
жеш, коханий. Хай ли-
шень спершу я здобуду 
вищу освіту», - палені-
ла щастям дівчина. Не 
наважувалася спитати, 
чому Матвій не йде вчи-
тися далі, адже мав чу-
довий атестат. Він вга-
дав її думку. «Розумієш, 
Лідуню, відколи помер 
батько, я мушу допома-
гати мамі. Окрім мене, у 
сім’ї ще є двоє маленьких доньок-двійнят”, - мо-
вив сумно. Тільки тепер Ліда зрозуміла, чому 
Матвій прийшов на випускний у старенькому 
костюмі. Можливо, вона так мало знала про Мат-
вія, бо хлопець був мовчазний. А ще проживав не 
в їхньому, а в сусідньому селі. 

«Тиждень роком мені видається, коли чекаю 
на тебе», - казав Матвій, зустрічаючи Ліду з авто-
буса. Вона ж у виші була душею компанії. У неї за-
кохувалися, але серце Ліди тягнулося до Матвія.

А потім був день народження у її подруги з 
кімнати. «Батьки переказ надіслали, тож підемо 
в бар, - сказала та. – Окрім нас, прийде лише мій 
хлопець і його друг Тарас. Навмисне, ради тебе 
його запросила». Ліда не розуміла: хіба вона про-
сила? Хіба Оксана не знає про Матвія?

 Подруга розсміялася: звісно, знає. Але ж тре-
ба мати когось про запас. «Будь сучасною, Лідо!» 
- сказала.

Солодке шампанське, лірична мелодія, ніж-
ний дотик Тарасових рук наповнювали Лідине 
серце і тіло п’янким щемом. Не знає, як опини-
лася у Тарасовій квартирі, у його палких обіймах, 
як поступилася йому…

«Не плач. На твоєму місці кожна дівчина хо-
тіла б бути. Тарас – порядний хлопець, багатий. 
Він не залишить тебе», - заспокоювала її Оксана. 
Та хіба словами можна Ліду розрадити? Не уяв-
ляла, як пояснить усе Матвієві, як гляне йому в 
очі.

Стала рідше приїжджати в село, уникала з 
ним зустрічі. Тим часом, Тарас будував плани на 
їх спільне життя.

Коли Матвій довідався, що Ліда виходить за-
між за міського хлопця, не йняв віри. «Ти ж не ко-
хаєш його!» - термосив її за тендітні плечі, бла-
гав опам’ятатися. Його слова збивали Ліду з ніг, 
гострим серцем різали по серцю… І тоді вона 
сказала: «Ти маєш мамі допомагати, а я боюся 
в дівках засидітися, розумієш? Скажеш, ти про-
понував одружитися нам? Тільки, що ти можеш 
мені дати? Що?»

Бачила, як поблідло 
Матвієве обличчя, як нер-
вово засіпалася жилка у 
нього над бровою. І щоб 
хлопець не побачив її сліз, 
просто втекла геть. 

У домі Тарасових 
батьків їм одразу поста-
вили умову: тут вони жи-
тимуть, допоки не наро-
диться дитина. А потім 
переїдуть до села: «Ми 
ще не старі. Для себе по-
жити треба», - сказала, 

як відрізала свекруха. Тож з пологового будин-
ку Тарас відвіз Ліду з донькою до її батьків. Све-
круха зі свекром на хрестини не приїхали, хоч 
Ліда, щоб якось задобрити свекруху, дала донь-
ці її ім’я – Софія. 

Лідин батько добудував їх і так просторий 
дім, перегородив подвір’я, щоб не заважати мо-
лодій сім’ї. Тарас справді відчув себе єдиним гос-
подарем на обійсті. Дорікав Ліді кожною копій-
кою, перестав віддавати зарплату. Часто не но-
чував вдома, сидів у барах, в той час, як Ліда ба-
гато в чому собі відмовляла, щоб скласти кошти 
доньці на навчання. Спасибі односельцям, що 
допомогли тепер зібрати суму на операцію для 
Софії. 

… Ліда якраз поверталася зі школи, де пра-
цювала учителькою, як помітила здаля автобус, 
що заїжджав на зупинку. Сховалася за кущами, 
аби ще раз упевнитися, що водій він – Матвій. Від 
колеги з роботи вже знала, що він тривалий час 
був за кордоном і додому повернувся один. Ось 
він вийшов із салону, допоміг якійсь бабусі з ве-
ликою сумкою. 

У кабіні автобуса біля віконечка вона поба-
чила букетик кульбаб. Ці квіти… Дивне відчуття 
вмить оволоділо нею. Збагнула, що завжди коха-
ла тільки його, Матвія. Ще не уявляла, як буде за-
втра чи потім, але нині знає напевно: складе чо-
ловікові речі. І подасть на розлучення. Вісімнад-
цять літ терпіла - більше сил нема. І хай-що там 
буде – шукатиме зустрічі з Матвієм. 

Та Матвій випередив її. І одного дня, коли Со-
фійка вже була вдома, постукав у їхні двері. Шу-
мів густий весняний дощ. Намоклі квіти розли-
вали аромат подвір’ям. 

«Здрастуй, Кульбабко. Я ніколи тебе не забу-
вав. Стежив за тобою навіть на чужині», - Мат-
вій взяв у руки її маленькі долоні. Ліда не зна-
ла: сльози щастя чи дощу стікають по її облич-
чю. Лагідно промовила: «Ти весь промок. І за-
мерз, Матвійку. Швидше ходімо до хати. Там – те-
пліше…»

Марія МАЛІЦЬКА. 

Невигадана історія

гніздечко
Сімейне

Маленькі ангели в білих льо-
лях злітають з Ейфелевої вежі. 
Кумедні й пустотливі. Сміються і 
підморгують. Вона має подібних 
картин десятки. Небо, Ейфелева 
вежа і ангели. На цій картині ма-
ленький ангелик тягне за чубок 
вежу до неба. А на цій - білі кри-
ла її обійняли. Тут хмарка пере-
чепилася за вежу і здивоване ан-
гелятко протирає сонні очі. А цей 
ангел засумував. Хочеться погла-
дити його кучері-кілечка. Павли-
на усміхнулася до маленького ан-
гелятка…

Ейфелева вежа здаля схожа 
на вишукану пані у довгій сукні. 
Так здавалося Павлині. На дея-
ких картинах вона одягала їй ка-
пелюшка, пов’язувала легкий ша-
лик. А тут закоханий Париж ми-
лується своєю мадемуазель у ме-
реживних білих шатах…  

…Покійна матір кликала її Па-
вою. Дівчата - Пашкою. Хлопці - 
Павлом. Після смерті матері Пав-
лину забрала до себе тітка Тама-
ра - рідна материна сестра. Тітка 
жила в маленькому провінційно-
му містечку. Крім Павлини, мала 
трьох своїх дітей. У містечку тіт-
ку вважали героїнею за подібний 
вчинок. Вона ж і до своїх дітей, і 
до Павлини ставилася стримано-
суворо. Чоловік, дядько Василь, 
називав дружину генералом. І на-
віть не намагався у чомусь пере-
чити. Павлина добре пам’ятає: 
тітка один лише раз погладила її 
по голові. Тоді дівчина мала силь-
ну простуду. 

Тітка не тратилася на іграш-
ки для дітей. Треба було годува-
ти, взувати, одягати сім’ю. Для 
малої Павлини іграшками було 
небо, хмари, дерева, квіти. Вона 
любила спостерігати за хмара-
ми і бавитися з ними «в мальо-
ванки». Пальчиком дівчатко во-
дило по небесній палітрі. Здава-
лося, що це вона змушує рухати-
ся величезні кудлаті хмариська. 
Інколи мала подумки сідала на 
м’якеньку рожево-білу хмарку і 

летіла туди, де зараз мама. Дядь-
ко Василь казав, що мама на небі 
з ангелами. І їй там добре. Павли-
на не розуміла, чому ангели маму 
забрали, а її залишили. 

Тітка Тамара відвела Павли-
ну до першого класу. Сказала ко-
ротко: «Мої діти двійок не прино-
сять. І ти не повинна». 

Сироту вчителі любили і шко-
дували. Вона ж виявилася зді-
бною ученицею. Особливо при-
пала Павлині до душі французь-
ка мова. Учні провінційної шко-
ли не вельми охоче записували-
ся, як жартували, «у французи». 
Обирали англійську. А для Пав-
лини французька стала улюбле-
ним предметом. Навіть учитель-
ка Ада Броніславівна (мадам 
була приїжджа) дивувалася, звід-
ки в учениці такі здібності. 

Мадам Франція, або просто 
мадам - так нарік містечковий 
люд Аду Броніславівну. Вона була 
гарна і не по-тутешньому модна. 
Жінки мадам недолюблювали. 
Чоловіки мрійливо на неї огля-
далися. Старшокласниці хотіли 
бути схожими на француженку. 

Бувало, після уроків мадам 
залишала Павлину для додатко-
вих занять. Учителі дивувалися: 
француженка вперше звернула 
увагу на просту дитину. 

А ще Павлина любила малю-
вати. До її зошита залітали чу-
дернацькі хмари, казкові птахи, 
квіти, яких вона ніколи не бачи-
ла. 

Тітка Тамара працювала на 
місцевій швейній фабриці. Фа-
брика була невелика. Шили фар-
тухи, спецівки. Тітка вирішила: 

після школи Павлина також піде 
працювати на фабрику. Двоє тіт-
чиних доньок вчилися в учили-
щах. Син пішов до армії. Павли-
нине навчання у тітчині плани 
не входило. Дядько Василь чи не 
вперше вирішив заперечити дру-
жині: «Бійся Бога, Томко. Навіщо 
Павлині та фабрика?» 

Якось на вулиці тітку зустрі-
ла директриса. Похвалила Пав-
лину. І, звичайно, Тамару за чуйне 
ставлення до сироти. Це був рід-
кісний випадок, коли тітка спро-
бувала усміхнутися. Директриса 
сказала: Павлина має шанс всту-
пити до інституту. По-перше, зді-
бна. А, по-друге, сирота. Варто 
над цим поміркувати. 

Невідомо, які струни черство-
го Тамариного серця зачепила 
директриса, але після цієї розмо-
ви тітка сказала: «Підеш до інсти-
туту». 

Павлина обрала французь-
ку філологію. Її старання й до-
помога мадам не минули мар-
но. Студенка-сирота була в числі 
кращих. 

Павлина продовжувала ма-
лювати. Стіни кімнати у гурто-
житку прикрашали її дивовиж-
ні птахи. Зирили насмішкувати-
ми очима квіти. На небі дрімали 
замріяні хмарки. «А кохання ти 
змогла б намалювати?» - якось 
запитала, збираючись на поба-
чення, її сусідка по кімнаті. Пав-
лина здвигнула плечима. Зали-
цяльників у неї не було. Гарна, 
розумна, але бідна. Ні модних 
одяганок, ні грошей на походень-
ки до кав’ярень. Кохання жило у 
її мріях. Але воно було якесь не-

виразне, незрозуміле. 
«Пашко, навіщо ти без пам’яті 

гризеш науку? - запитували од-
ногрупниці. - Все одно підеш 
працювати в якусь периферійну 
школу». «А хіба в провінції діти 
гірші?» - відповідала. «Не сучас-
на ти, Пашко. Шкода, талант про-
паде. З твоєю французькою вже 
нині можна до Парижу». 

Павлина пригадувала Аду 
Броніславівну. Красуня, модниця, 
а працювала в маленькому міс-
течку. Місцеві пліткарки казали, 
що мадам втекла на край світу 
від нещасливого кохання. У про-
вінції пари не знайшла. Та й не 
шукала. І подруг не завела. Вісім 
років жила замкненим, таємни-
чим життям. А потім повернула-
ся у своє велике місто. 

«Павлино, хочеш якусь копій-
ку заробити? Треба перекладача. 
Терміново. Французи приїхали. У 
бізнесових справах. Перекладач, 
який підпрацьовує на фірмі, за-
хворів. Погоджуйся», - попросив 
староста групи. 

Іноземці не йняли віри, що 
з Францією, крім знання мови, 
Павлина нічого спільного немає. 
Керівник фірми був уже не про-
ти запропонувати дівчині робо-
ту. І він буває у Франції в спра-
вах. І до нього французи приїж-
джають. А ще документація… З 
таким перекладачем працювати 
за щастя. Ось так, випадково, зва-
лилася на Павлину вакансія, при-
стойна платня і можливість по-
бачити Францію. Дядько Василь 
на те мовив: «Сироті Бог допома-
гає». А тітка додала: «Сестра була 
б рада». 

Із Франції Павлина завжди 
привозила малюнки. Шефові 
вони подобалися. Навіть один у 
кабінеті повісив.  

Якось вирішила: після чер-
гового відрядження знайде Аду 
Броніславівну. Подарує свою кар-
тину, яку назвала «Мадам Фран-
ція». І парфуми з пастельним аро-
матом дивного, неочікуваного 

щастя. Вона повинна подякувати 
своїй вчительці… 

… - Ваш ангел сумний. Чому?
- Не знаю, - відповіла, не за-

думуючись. І знітилася. Незна-
йомець усміхався, розглядаючи її 
творіння. 

- Ви художниця?
- Ні. Я тут у справах. Живу в 

іншій країні.
Він на мить задумався.
- В іншій країні? Але ваша 

французька чудова. Як і ваші кар-
тини.

- Я справді не художниця. 
Погляд сумного ангела став 

загадковим. А незнайомець на 
ім’я Даніель розглядав карти-
ну, на якій двоє ангелят, трима-
ючись за руки, злітали з вежі у 
небо. 

- Вашим шанувальникам спо-
добаються картини. І я - один із 
них.  

- Я пишу їх для себе. І для дру-
зів. 

- Ви одягнули вежу у капелю-
шок. Як цікаво!

- Виберіть собі картину. Яку 
бажаєте. 

Здивований щедрістю маде-
муазель з чужої країни, Даніель 
вибрав картину з двома ангелят-
ками. Провів Павлину до готе-
лю. А наступного надвечір’я  мо-
лодий чоловік очікував її у неве-
личкій кав’ярні. 

Завтра їй повертатися додо-
му. Даніель попросив дозволу за-
телефонувати.  

…Увечері Павлинина мобілка 
озвалася голосом Даніеля. 

- Я телефоную з цього місця, 
де ми зустрілися. Я хотів би ку-
пити квиток, щоб полетіти до ва-
шої країни. Побачити вас. Чому 
ви мовчите? 

 - Ми зовсім мало знайомі.
- О, я щодня розмовляю з ва-

шими ангелами. 
- І що вони вам сказали?
- Просять, щоб я вас не загу-

бив…
Ольга ЧОРНА.

Мадам 
ФранціяСо

кр
ов

ен
не

Святковий день. 
Весна, що забарилась,

Від передзвону 
посміхнулася з небес,

І юнки в храмі 
щиро помолились

І привітали всіх: 
Христос воскрес!

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Вікторія Гривас та  Вікторія Мірза 
після великоднього Богослужіння 
у церкві Пресвятої Богородиці 
селаВанжулів Лановецького району.

«Швидше ходімо

“ “

«Здрастуй, Кульбабко.  
Я ніколи тебе не забував. 
Стежив за тобою навіть 
на чужині», - Матвій взяв 
у руки її маленькі долоні. 
Ліда не знала: сльози 
щастя чи дощу стікають 
по її обличчю. Лагідно 
промовила:  
«Ти весь промок.  
І замерз, Матвійку. 
Швидше ходімо до хати. 
Там – тепліше…»

до хати»

На зустріч з тобою я йшла 
з піднесенням. А верталась зі 
сльозами на очах. І це вже не 
вперше. Та надіюсь, що востан-
нє. Я не чекала чогось особли-
вого. Я чекала просто теплої 
щирої зустрічі. А ти не дав мені 
і цього.

Хто ти? І що ти робиш у мо-
єму житті? Ти був дуже добрий 
і дбав про мене. Телефонував, 
підтримував у важкі хвилини. І 
я вірила тобі. Й відповідала вза-

ємністю. Тому мені стало образ-
ливо, що для того, аби зустрі-
тись, ти завжди шукаєш привід. 
Хоч знайомі ми вже шість років. 
І у нас вже є своя історія. Навіщо 
ж? Ти не хочеш, аби я подумала, 
що між нами є щось більше? Але 
тоді між нами нема і дружби. І  
це  дуже боляче.

   Я відчула себе, як те коше-
ня, яке спочатку підібрали, обі-
гріли, напоїли. Дали йому любов 
і відчуття безпеки, а потім без 

всяких видимих причин у холод-
ний дощовий вечір викинули на-
двір. І кошеня не розуміє, за що 
люди вчинили так, що воно зро-
било не так. Адже воно теж уже 
полюбило тих, хто його обігрів.

   Я обіцяла собі, що більше 
тобі не писатиму. І не буду про 
тебе думати. Але дивлюся на 
твоє фото і не можу. Не можу 
просто взяти і піти, не озираю-
чись, не попрощавшись. Ти за-
надто близько був біля мого 

серця, щоб отак усе забути. 
Ось чому мені боляче. І осо-

бливо від того, що я сама дозво-
лила цьому статись. Сама під-
пустила тебе так близько. І я 
кричу в сльозах, що ненавиджу 
тебе. Та в цей же момент розу-
мію, що люблю.

   Я давала шанс тобі все ви-
правити. Робила кроки тобі на-
зустріч, але ти й не глянув на 
мене. І ми зараз дуже далеко 
один від одного, як  не були ще 
ніколи. Та  перед тим, як знову 
зачинити за тобою двері, я хочу 
знати, що це вже востаннє.

Дана С.

Етюд Перед тим, як зачинити двері
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Ліга Європи УЄФА
1/4 фіналу. Перші матчі
«Брюгге»  – «Дніпро» – 0:0
Мирон Маркевич мав до-

статній вибір виконавців і по-
ставив на гру тих, кому найбіль-
ше довіряє. У той же час «Брюг-
ге» мав певні проблеми. Мож-
ливо, саме цим пояснюється, 
що розпочинали та завершу-
вали гру гості першим номе-
ром. Попередні етапи дніпропе-
тровці розпочинали вдома, те-
пер спочатку поїхали на поле 
суперника, але стратегію міня-
ти не захотіли. Якщо порівню-
вати кількість гольових момен-
тів з обох боків, можна конста-
тувати, що українці були близь-
кі до перемоги, однак не забили 
навіть одного, такого важливо-
го на виїзді голу.

У «Дніпра» традиційно роль 
лідера на себе взяв Євген Коно-
плянка, проте найкращих якос-
тей він не показав. Хіба що за 
кілька хвилин до фінального 
свистка наш нападник ледь не 
повторив свій прохід, який ви-
рішив питання переможця з 
«Аяксом», але страж воріт гос-
подарів витягнув майже мерт-
вий м’яч. Ще менше виходило 
у Руслана Ротаня, починаючи зі 
стандартних положень – вони 
не несли у собі загрози. Нато-
мість, отримуючи передачі від 
партнерів, досвідчений фут-
боліст марнував чудові нагоди 
відзначитись самому. У бель-
гійців був один справжній мо-

мент – ще у першому таймі Де-
нис Бойко напрочуд легко впо-
рався із виходом сам на сам. А от 
в інших епізодах командний за-
хист «Дніпра» виглядав надій-
но, що обов’язково знадобиться 
і у повторній грі.

«Динамо» – «Фіорентина» 
Флоренція, Італія – 1:1

Зустріч засвідчила, що це 
насправді найсильніший опо-
нент динамівців у поточно-
му розіграші. Перші 15 хвилин 
господарям було важко стри-
мувати постійні атаки італій-
ців Та невдовзі «Динамо» при-
йшло до тями і забило досить 
красивий м’яч. Непомітний до 
того Джермейн Ленс отримав 
пас від Віталія Буяльського та 
завдав невідпорного удару ме-
трів з 18-ти.

Після перерви «Фіоренти-
на» грала практично весь час на 
чужій половині поля. Відповіді 
у господарів відверто не йшли. 
Останні півгодини кияни взага-
лі грали максимально просто, і 
більшість атак суперника роз-
бивалась через насичений за-
хист. Та не вистачило букваль-
но двох хвилин, щоб утримати 
мінімальний рахунок на свою 
користь. Тож заключний епізод, 
безперечно, змінює акценти на-
передодні візиту динамівців до 
Флоренції.

Матчі-відповіді назвуть пів-
фіналістів Ліги Європи УЄФА 
у кожній з 4-х пар наступного 
четверга – 23 квітня.
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Прем’єр-ліга, 
20 тур

«Металіст» - «Карпати» - 0:0
Володіючи перевагою у Хар-

кові львів’яни обмежилися нічи-
єю.
«Іллічівець» - «Металург» Д. – 1:1

Маріупольці підтримали по-
чинання «Карпат», і знову аутсай-
дер був ближчим до перемоги.

«Зоря» - «Шахтар» - 1:4
Півтора тайми луганці збері-

гали шанс на ще одну сенсацію, 
однак резерв сил їхніх суперників 
виявився достатнім, щоб завдати 
відчутної поразки господарям.

«Олімпік» - «Дніпро» - 0:5
Дніпропетровці не дали при-

воду нервувати своїм вболіваль-
никам, а донеччани продовжили 
серію поразок.
«Чорноморець» - «Говерла» - 1:1

Вдруге у сезоні одесити та 
ужгородці зіграли внічию – їхню 
рівність ілюструє і турнірне сусід-
ство.
«Ворскла» - «Металург» З. – 5:0

Зручний для полтавчан супер-
ник вже вкотре за останні роки 
поступився у даному протистоян-
ні з нищівним рахунком.

«Волинь» - «Динамо» - 1:3
Поїздка до Луцька не зеконо-

мила динамівцям сил напередод-
ні матчу в Італії, однак додала по-
зитивний емоцій вольовою пере-
могою.

Олександр Усик 
відстояв свій 
титул Інтерконти-

нентального чемпіона 
за версією WBO у важкій 
вазі. У київському 
Палаці спорту 18 квітня 
українець здобув 
перемогу технічним 
нокаутом над росіянином 
Андрєєм Князєвим.

Як і передбачалося, Усик з 
перших секунд заволодів цен-
тром рингу та почав шукати 
шпарини у захисті гостя з Воро-
нєжа, який у першому раунді на-
віть не подумував про атаку.

У другій трихвилинці в 
Олександра почали проходити 
точні удари і склалося вражен-
ня, що Князєв не витримає на-
тиску суперника.  Однак росія-
нин почав уперто йти на україн-
ця, ніби танк, і змусив останньо-
го побігати по рингу. 

У 4-му раунді пригадалися 
словами тренера Усика Джейм-
са Алі Башира, який напередод-
ні двобою зазначав, що Князєв 
має досить міцне підборіддя. 

Олександр кілька разів добря-
че влучив в обличчя візаві, але 
той, хоча і важко, та все ж всто-
яв на ногах.

Починаючи з четвертої 
трихвилинки, у Князєва поча-
ли з’являтися розсічення. Росі-
янин продовжував пропускати, 
при цьому залишаючись на но-
гах. На сьому трихвилинку Ан-
дрєй виходив із великою гема-
томою під правим оком. Окрім 
того, весь час у нього кровото-
чив ніс.

Сьомий раунд росіянин за-
вершував, ледве тримаючись на 
ногах. Усику не вистачило кіль-
кох десяток секунд, щоб завер-
шити бій. Перерва пішла Князє-
ву на користь, він відновився та 
продовжив стримувати удари.

Так тривало до середини 
восьмої частини поєдинку, коли 
рефері зупинив зустріч після 
того, як Олександр посипав град 
ударів на суперника, а той при-
пинив відповідати. Перемога 

технічним нокаутом у восьмо-
му раунді! До честі Князєва, він 
так і не впав, а залишився стоя-
ти на своїх двох, спираючись на 
канати.

Упевнена перемога українця 
на боксерському ринку вкрай 
обурила главу кримського ре-
гіонального відділення партії 
«Справєдлівая Росія» Алєксан-
дра Юр’єва. Він запропонував за-
боронити Усику в’їзд на окупо-
ваний півострів: «Після вчораш-
ньої перемоги Усик повертаєть-
ся в Сімферополь. Цей баламут 
всюди заявляє, що Крим україн-
ський, і він допоможе його Укра-
їні повернути... Може, пора забо-
ронити йому в’їзд в РФ? - Пише 
Юр’єв. - Є закон, хороший він чи 
поганий, його треба виконува-
ти. Якщо Усик вже громадянин 
РФ, нехай відповість за законом. 
Якщо ні, то нехай сидить у Киє-
ві. Але якщо на нашій території 
порушує закон, то знову ж від-
повість за законом».

Українець був найсильнішим 
у багатоборстві у французькому 
Монпельє на чемпіонаті Європи 
зі спортивної гімнастики.

Верняєв у підсумку набрав 
89,582 пунктів. Запорукою успі-
ху став вдалий виступ на коні, 
кільцях і паралельних брусах, де 
Олег показував найкращі резуль-
тати серед усіх учасників.

Ще один українець Микита 
Єрмак показав 15-й підсумковий 
результат. Також зазначимо, що 
екс-українець Микола Куксен-
ков, який нині представляє Ро-
сію,  став лише 11-м.

Уже днем пізніше Верняєв за-
воював друге «золото» чемпіона-
ту Європи у вправах на брусах. Ще 
один представник України Ігор 
Радівілов посів друге місце в опо-
рному стрибку.

ФК «Тернопіль» - «Зірка» - 1:4
Очевидно, що велика пораз-

ка ФК «Тернопіль» у попередньо-
му турі в Комсомольську (0:4) від-
билася на загальному настрої ко-
манди.

Старт матчу був за гостями, 
які протягом перших трьох хви-
лин подали одразу два кутових. 
Тернополяни відповіли фланго-
вим проходом Ростислава Воло-
шиновича з яким впоралися обо-
ронці «Зірки». Під час подібних 
гойдалок ближчими до взяття во-
ріт були все ж господарі і в одній з 
атак після подачі кутового Сергій 
Атласюк високо вистрибнув і уда-
ром головою не залишив жодних 
шансів ні захисникам, ні ворота-
реві «Зірки» (1:0). 

Після забитого м’яча тернопо-
ляни чомусь відійшли з чужої по-
ловини поля і невдовзі за це по-
платилися.. Спершу навісну пере-
дачу ударом головою замкнув да-
леко не найвищий гравець «Зір-
ки» Григорій Баранець (1:1), а 
за дві хвилини Олексій Чичиков 

в один дотик замкнув передню 
стійку (1:2).

Отримавши настанови у пере-
рві тернополяни одразу пішли ві-
діграватися. І вже в першій ата-
ці мав забивати Віталій Богданов. 
На жаль, м’яч буквально в кількох 
сантиметрах розминувся з воро-
тами.

 Приспавши пильність госпо-
дарів поля, кіровоградці провели 
швидку контратаку, яку виходом 
на Чернобая реалізував Артем 
Щедрий (1:3). Муніципалам нічо-
го не залишалося, як йти велики-
ми силами вперед, а от гості до та-
кого розвитку подій призвичаїли-
ся і  під завісу матчу Ігор Загаль-
ський після неузгоджених дій тер-
нопільських оборонців з близької 
відстані переправив «смугастого» 
у ворота (1:4).

ФК «Суми» - «Нива» - 0:1
У 22-му турі Першої ліги фут-

больний клуб “Нива” зазнав виїз-
ної поразки у Сумах. Єдиний м’яч 
господарі забили ударом з пеналь-
ті — 1:0.

Стартові хвилини матчу 
м’ячем більше володіли тернопо-
ляни. Однак, по-справжньому по-
турбувати воротаря господарів 
ніяк не вдавалося. Натомість сум-
чани поступово прибрали м’яч до 
своїх ніг і ініціатива перейшла їх 
на бік. Загалом перший тайм звіт-
ної зустрічі пройшов за рівної бо-
ротьби. Другу частину матчу з 
атак розпочали «Суми». Ключо-
вий епізод зустрічі стався на 67-ій 
хвилині матчу. Гравець господарів 
увірвався у штрафний майданчик 
«Ниви», а Степан Рижук, намагаю-
чись не пустити суперника до во-
ріт, зіграв за межами правил. Ар-
бітр матчу вказав на одинадця-
тиметрову позначку, а порушни-
ка нагородив жовтою карткою. 
На жаль, для Степана це було дру-
ге попередження у матчі і він за-
лишив свою команду у меншості. 
А «Суми» реалізували пенальті та 
вийшли вперед.

Вдесятьох у «Ниви» не було ін-
шого вибору, як захищатися, а гол 
так і залишився єдиним у матчі.

Перемогу команди принесли 
Хасанбой Дусматов, Володимир 
Матвійчук і Геворг Манукян.

Отже, «Отамани» набрали 27 очок і продовжу-
ють займати у групі A третє місце.

Головних переслідувачів і конкурентів у бо-
ротьбі за вихід у плей-офф з Мексики українці ви-
переджають, як і раніше, на два бали.

Таким чином, усе вирішиться в останньому 
турі. Свій наступний поєдинок «Отамани» прове-
дуть 24 квітня на Кубі.

Росіяни уже забезпечили собі місце у чверть-
фіналі. Кубинські приборкувачі забронювали за 
собою перше місце та місце у півфіналі.

Нагадаємо,  лідер групи виходить відразу у 
півфінал, а друге та третє місця - до чвертьфіналу.

Турнірне становище: «Кубинські приборкува-
чі» - 39, команда Росії - 29, «Українські отамани» 
- 27, «Мексиканські воїни» - 25, «Марокканські ат-
ласні леви» - 19, «Британські левові серця» - 12, 
«Китайські дракони» - 9, «Алжирські пустельні 
яструби» - 5.

Побили 
росіян

«Українські отамани» у 13-му турі Всесвітньої серії боксу 
здобули перемогу над командою Росії з рахунком 3:2.

Дві нічиї -
в гостях та вдома

У перших чвертьфіналах Ліги Європи УЄФА 
«Динамо» та «Дніпро» не покращили власні 
шанси на вихід до півфіналу, але залишають 

непогані можливості для цього.

Нефартовий квітень для тернопільських клубів

Олег Верняєв - 
абсолютний 

чемпіон Європи
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Цілющі  краплини 

народної медицини

Ми вже давно не 
сприймаємо його як ек-
зотичний фрукт, тому що 
сьогодні купити банани 
можна скрізь, а настільки 
високого звання він удос-
тоївся за те, що є одним з 
кращих харчових джерел 
калію. 

З'їдаючи по 3-4 бана-
ни на день, можна запов-
нити майже половину 
добової норми цього най-

важливішого для на-
шого організму мета-
лу. А, як відомо, калій 
необхідний для нор-
мального функціо-
нування серцевого 
м'яза. Тому регуляр-
не вживання бананів 
знижує ризик роз-
витку інсульту, інфар-
кту міокарда і нор-
малізує тиск. Крім 
того, банани є захис-

никами наших судин. 
Ці фрукти перешкоджа-
ють відкладенню жирів, 
знижуючи ймовірність 
розвитку атеросклерозу. 
Вони допомагають лю-
дині отримати стійкість 
до стресів, поліпшити 
пам'ять і працездатність, 
позбутися безсоння.

Ніжна волокнис-
та структура бананів 

поліпшує перистальти-
ку шлунка. Вони – гарна 
профілактика виразки 
шлунка і дванадцятипа-
лої кишки. Банани також 
включають у дієти лю-
дей, котрі страждають 
гастритом, захворюван-
нями нирок, печінки і жо-
вчовивідних шляхів.

Як і всі фрукти, бана-
ни містять у своєму складі 
вітамін С, який є потуж-
ним антиоксидантом, 
продовжує молодість 
усього організму і допо-
магає боротися із засту-
дами. Банани рекомен-
дують і тим, хто прагне 
мати гладку та чисту 
шкіру і здорове, блискуче 
волосся. Ці чарівні пере-
творення стають можли-
вими завдяки тому, що до 
складу бананів входить 

вітамін Е. Крім того, його 
ще називають «вітаміном 
гарного настрою»: якщо 
вітаміну Е в організмі не 
вистачає, людина стає 
схильною до різних де-
пресій. 

А кому не знайома си-
туація, коли їсти хочеть-
ся, а можливості немає? 
Банан приглушить по-
чуття голоду як мінімум 
на годину, без зайвої важ-
кості в шлунку. До речі, у 
100 грамах бананів міс-
титься приблизно 65,5 
ккал, 1,5 г білків, 0,1 г жи-
рів і 21 г вуглеводів.

Але при всій бездо-
ганності бананів, у них є й 
недоліки. Їх не рекомен-
дують тим, у кого підви-
щене зсідання крові, що 
виражається в таких 
захворюваннях, як тром-

бофлебіт та ішемічна хво-
роба серця. 

З обережністю пот-
рібно вживати банани і 
людям, схильним до пов-
ноти, оскільки цей фрукт 
дуже калорійний. У той 
же час досить ефектив-
ними вважаються бана-
нові дієти: суть їх у тому, 
щоб протягом 3-7 днів 
харчуватися або одними 
бананами, або бананами і 
знежиреним молоком. 

І, нарешті, останній 
недолік полягає в їх алер-
генності. Звісно ж, щодо 
цього з апельсинами або 
полуницею їх порівню-
вати складно, але дітям 
у віці до трьох років, у 
яких ще досить нестійка 
травна система, бананів 
все-таки краще давати 
менше.

Учені виявили, що речови-
на нобілетин, що міститься у 
великій кількості в мандари-
нах, чудово знижує рівень хо-
лестерину та інсуліну в крові 
людини. Таким чином, регу-
лярне вживання цих фруктів 
– відмінний спосіб запобіган-
ня захворюванню судин, сер-
ця та діабету. Як підкреслю-
ють дослідники, мандарини 
живлять організм людини ві-
тамінами, піднімають апетит 
і прискорюють травлення.

Напади астми 
Допоможе свіжий сік листя мати-й-мачухи. Такий сік спочатку тре-

ба розвести водою в пропорції 1:1, потім кип’ятити 2-3 хвилини. При-
ймати по 1 ст.л. 3 рази в день після їжі. Курс лікування 7-10 днів. Цей 
засіб корисно прикладати до гнійних ран, виразок, наривів. 

Застуда 
При перших же ознаках застуди взяти 1 ст.л. сухих подрібнених 

листків залити 200 мл окропу, настоювати 30-40 хвилин, процідити. 
Приймати по 1-2 столові ложки 4-6 разів на день. 

Сухий кашель 
Приготувати відвар: 3 ст. ложки сухих подрібнених листків залити 

400 мл води, кип’ятити до випаровування половини рідини і проціди-
ти. Приймати по 1 ст.л. кожні 2-3 години. 

Лихоманка
Допоможе цілющий настій: 1 ст. л. сухого подрібненого листя за-

ливають 200 мл окропу, далі слід настоювати, обгорнувши, 1 годину, й 
процідити. Приймають по 1 ст.л. 3-5 разів на день до їди.

Зрозуміло, у першу чергу потрібно под-
бати про те, щоб харчування було комплекс-
ним, якісним і збалансованим. Дітям з корот-
козорістю (міопією) дуже корисний свіжий 
м'який сир. Тільки в ньому містяться речови-
ни, які зміцнюють очі й не дають деформува-
тися очному яблуку та сітківці.

Прогресування міопії іноді пов'язане з ак-
селерацією, тобто якщо дитина росте швидше, 
ніж око. У цій ситуації харчування теж має свої 
особливості: по-перше, дітям обов’язково при-

значають кальцій для росту кісток, по-друге, 
рекомендують продукти з великим вмістом ві-
таміну С, такі як лимон і журавлина. Для підви-
щення гостроти зору необхідні фрукти й овочі, 
дуже корисні чорниця і морква, які сприяють 
поліпшенню зорової функції.

Іншими словами, необхідно все, що містить 
вітаміни групи А, Е, бета-каротин. І навіть аб-
солютно здоровій людині для профілактики 
захворювань очей корисно хоча б раз на рік 
вживати вітамінний комплекс.

Така смачна, що її цілком можна 
використовувати як десерт до чаю. 
Крім цього вона має потужні цілющі 

властивості.
Візьміть по одній частині кураги, чорносливу 

без кісточок, інжиру, волоських горіхів, 1/3 частини 
меду. Сухофрукти промийте, якщо курага й чорнос-
лив дуже щільні – замочіть їх ненадовго в невеликій 
кількості води. Вимочені фрукти відтисність, додай-
те до них горіхи й мед і все подрібніть до однорідної 
пасти. Суміш повинна стояти в холодильнику.

Для підтримки серцевого м’яза за сніданком, обі-
дом і вечерею з’їдайте по 1 ч. ложці пасти. Для нор-
малізації роботи кишечнику зранку, натще, випити 
1/2 склянки води та з’їсти 1 ст. ложку пасти. 

Курси лікування не обмежені: її можна додавати в 
раціон постійно.

Прості засоби 
для зміцнення 

ясен
Для лікування можна 

використовувати не 
тільки лікарські, але й 

фітотерапевтичні засоби
Допомагають відвари шавлії та 

кори дуба. Ці рослини мають в’яжучі, 
кровоспинні та антисептичні власти-
вості. Одну столову ложку здрібнено-
го листя шавлії залити 1 склянкою 
окропу і настоювати протягом 30 
хвилин. Остудити до кімнатної тем-
ператури і полоскати рот 3-4 рази на 
день. Відвар успішно застосовується 
при стоматиті, гінгівіті та інших за-
хворюваннях ясен. 

Щоб приготувати відвар дуба, 
потрібно взяти одну столову ложку 
ретельно здрібненої кори, залити 1 
склянкою окропу, кип’ятити суміш 
протягом 7 хвилин. Потім отриманий 
відвар процідити, остудити, після 
чого використовувати для полоскан-
ня рота 2 рази на день.

Також можна використовувати 
для полоскання відвари листя во-
лоського горіха, звіробою, змійовика, 
алтея, лепехи звичайної, календули 
або ромашки. Усі ці лікарські рослини 
мають бактерицидні й антисептичні 
властивості, допомагають зменшити 
хворобливість ясен і їхнє запалення.

Для лікування запалення ясен на-
родними засобами можна використо-
вувати сік алое або каланхое. Соки цих 
рослин утирають у ясна легкими кру-
говими рухами. Гарний протизапаль-
ний ефект можна отримати і просто 
пережовуючи листя алое або каланхое 
кілька разів на день по 5-10 хвилин. 
Також корисний при захворюваннях 
ясен сік щавлю. Він трохи знеболює та 
знезаражує порожнину рота.

Мед здавна також використо-
вується в народній медицині для лі-
кування і зменшення запалень ясен. 
Його варто змішати з сіллю (на 20 
грамів меду береться 5 грамів солі) і 
втирати в ясна.

Розквітла мати-й-мачуха
Ця лікарська травичка 

першою відчуває початок 
весни, зацвітаючи яскраво 

жовтими квітками, як тільки 
зійде сніг. Росте мати-й-мачуха 
переважно на вологих і глинистих 
ґрунтах: уздовж берегів річок, 
озер, струмків, на лугах і по 
насипах. 

У народній медицині мати-й-мачу-
ха застосовується як самостійно, так і в 
складі зборів трав. З лікувальною метою 
використовують квітки й молоде лис-
тя. Квітки заготовлюють рано навесні, 
під час цвітіння, а молоде листя – після 
цвітіння, дозрівання й опадання насіння. 
Термін зберігання – 2 роки. 

У традиційній медицині застосовують 
листя мати-й-мачухи, у вигляді настою, 
при захворюваннях дихальних шляхів, як 
відхаркувальний, дезінфікуючий і проти-
запальний засіб. Вона розріджує мокро-
тиння, діє обволікаюче при кашлі, хрип-
кому голосі, катарі бронхів, запаленні 
ковтки, бронхіальній астмі та запаленнях 
легенів. 

Настої й відвари з мати-й-мачухи не 
варто приймати довгостроково, і більше 
1,5 місяця протягом року. Не можна вжи-
вати дітям, до 2 років, вагітним і жінкам, 
що годують, людям із захворюваннями 
печінки.

“Паста Гіппократа”: 
для сили і здоров’я

Найкорисніші для 
очей продукти
Однією з причин розвитку 

очних захворювань 
може стати неправильне 

харчування. Тим часом, існує 
цілий кошик продуктів, які 
«полюбляють» наші очі.

Мандарини 
запобігають 

захворюванню 
судин, серця 

та діабету

Наш «серцевий» друг – банан
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Попіл від 
спалювання дерева 
є найкращим 

комплексним добривом, 
котре містить фосфор, 
калій, кальцій і багато 
мікроелементів, 
необхідних рослинам. 

Попіл можна використову-
вати як добриво на будь-яких 
видах ґрунту та для всіх овоче-
вих культури. На  важких ґрун-
тах його вносять під переко-
пування восени, а на піщаних 
і торф’янистих - навесні. До-

статньо приблизно 10 кг попе-
лу на сотку землі. Його корис-
на дія триває кілька років. 

Дуже ефективним є ви-
користання деревного попе-
лу для картоплі: збільшується 
врожай бульб і значно підви-
щується їх крохмалистість. Ка-
лій з попелу засвоюється кар-
топлею краще, ніж з будь-яких 
калійних добрив. Можна вно-
сити і безпосередньо в лунку 
при посадці картоплі приблиз-
но по 2 столові ложки на буль-
бу, перемішавши попіл з ґрун-

том у лунці. Надалі при першо-
му підгортанні вносять ще по 
1-2 столові ложки попелу під 
кожний кущ. А при другому 
підгортанні з початком бутоні-
зації вже вносять по півсклян-
ки під кущ.

Капусту різних видів попіл 
охоронить від таких захворю-
вань, як кіла і чорна ніжка. До-
помагає він і огіркам, кабачкам 
та патисонам. Достатньо дода-
ти по 1-2 столові ложки попелу 
в лунку при висадженні розса-
ди або 1 склянку на квадратний 
метр при перекопці грядки.

При висадженні розсади 
томатів, солодкого перцю і ба-
клажанів додають 3 столові 
ложки попелу в лунку і перемі-
шують з ґрунтом. Під переко-
пування вносять 3 склянки на 
квадратний метр.

Протягом літа можна чер-
гувати підживлення органіч-
ними добривами із попелом. 
Для цього на відро води беруть 

до 1,5 склянки попелу, добре 
розмішують і швидко влива-
ють у борозенки, поки не осів 
нерозчинний осад, що містить 
фосфор. Борозенки відразу ж 
зашпаровують ґрунтом.

Попіл також допомагає в 
боротьбі з деякими шкідника-
ми садових культур.

Проти попелиці та гусе-
ниць на капусті допомагає та-
кий настій: 1 склянку попелу 
заливають 10 літрами холод-
ної води, перемішують і зали-
шають до ранку. Вранці пере-
мішують і проціджують. Об-
прискують рано вранці щодня.

Проти попелиці потрібно 
зробити відвар: 300 г попелу 
просіяти, потім залити водою і 
кип’ятити 20 хвилин. Дати від-
стоятися,  процідити й довес-
ти обсяг до 10 літрів. Готовий 
розчин використовувати для 
обробки рослин.

Посадки картоплі опудрю-
ють попелом, це приводь до за-

гибелі колорадських жуків.
Якщо посипати попелом 

сходи капустяних культур, 
вони не будуть ушкоджувати-
ся хрестоцвітними блішками.

За допомогою попелу мож-
на перемогти борошнисту 
росу на аґрусі: його розводять 
у воді в співвідношенні 1:3, 
кип’ятять протягом години, 
потім остуджують і проціджу-
ють. Цим розчином обприску-
ють кущі.

Якщо ґрунт навколо рослин 
періодично посипати попелом, 
це перекриє шлях слимакам. 
Недолік цього способу в тому, 
що після дощу доведеться зно-
ву виконувати цю процедуру, 
тому що попіл легко змиваєть-
ся з поверхні ґрунту.

До речі, на замітку: в 1 
столовій ложці - 6 г попелу, 
у гранованій склянці - 100 г, 
у півлітровій банці - 250 г, у 
літровій банці - 500 г попелу.

Смородині допоможе 
лушпиння

Картопляне лушпиння багате джерело крохма-
лю, який так потрібний смородині. Від нього її яго-
ди виростають до розміру вишні. Тому візьміть за 
правило не викидати картопляні шкірки, а збира-
ти, сушити і зберігати до потрібних часів. 

Всю весну та літо закопуйте сухе картопля-
не лушпиння під кущі або заварюйте їх окропом, 
і охолоджений відвар використовуйте для поливу 
смородини. 

Також картопляне лушпиння можна викорис-
товувати як добриво при посадці капусти й огір-
ків. Для цього їх розмочують і подріб-
нюють у кашку. При підго-
товці лунок, «картопля-
ну кашу» закладають 
на дно, присипають 
зверху землею, а потім 
висаджують розсаду.

Насіннєві секрети
Для того, щоб прискорити проростання 

насіння, перед висіванням його часто три-
мають у мисочках з водою. Досвідчені гос-
подарі радять один простий і цікавий спосіб 
замочування насінин. Візьміть тонкі шма-
точки м’якого поролону (вирізати з губки 
для посуду) та намочіть слабким розчином 
марганцівки, відіжміть. 

На один шматочок викладіть насіння, 
другим накрийте, покладіть в поліетилено-
вий пакет із замком, вкладіть етикетку з на-
звою. Зберіть всі пакетики в лоток і поставте 
біля батареї. Через добу видно результат: де-
які насінини набрякають, тож їх можна висі-
вати в ґрунт. Цей спосіб зручний тим, що до-
зволяє в одній посудині одночасно тримати 
багато різного насіння, не боячись його пе-
реплутати. Крім того, в пакетиках зберігаєть-
ся оптимальна для проростання вологість, а 
розчин марганцівки знезаражує насіння.

Ви не виростили розсаду помідорів? Нічого страшного. Мож-
на отримати врожай і від посіву насіння у відкритий ґрунт. Хоч він 
буде на три тижні пізніше, зате не треба пікувати рослини, догляда-
ти за розсадою, висаджувати.

Пророщуємо насіння 
Щоб розрив між розсадними помідорами й посівними був мен-

шим, насіння перед посадкою необхідно проростити. При звичай-
ному посіві сходи з’являться на сьомий-восьмий день. Пророще-
ні - можуть вискочити на четвертий. Але попередньо їх бажано за-
мочити на 8-12 годин у воді або стимуляторах росту, щоб швидше 
з’явилися сходи.

Відстань у міжряддях має бути 60-70 см, між лунками - 30 см. 
У лунку відразу ж, у вологий ґрунт, на глибину 3-4 см поміщають 
по три-чотири насінини. Після посіву ґрунт ущільнюють долонею, 
щоб контакт насіння з ґрунтом був кращим. До появи сходів поли-
вати немає необхідності, тому що після поливу земля затвердіє, що 
ускладнить появу сходів.

Чим рідше, тим краще
З появою двох справжніх (не сім’ядольних) листочків проріджу-

ють сходи, залишаючи в лунці одну добре розвинену рослину. Про-
ріджування проводять шляхом зрізання рослин нігтем, але в жод-
ному разі не висмикуючи, тому що може ушкодитися коренева сис-
тема залишеної рослини.

Підживити
Через два-три дні після проріджування виконують підживлен-

ня аміачною селітрою з розрахунку 15 г на 10 л води. Під рослину 
виливають 1 л розчину. Після підживлення ґрунт у лунці необхід-
но замульчувати. 

Друге піджилення виконують на початку росту плодів фосфо-
ром і калієм з розрахунку 20 г суперфосфату і 10 г хлористого ка-
лію на 1 м2. Для цього роблять борозенки на відстані 20 см від рос-
лин, засипають добрива і зашпаровують у ґрунт на глибину 6-7 см. 
Добрива повинні закладатися у вологий ґрунт.

Якщо немає мінеральних добрив, то можна використовува-
ти настій коров’яку, приготовлений у співвідношенні 1:10. На-
стій коров’яку готують так: у 20 відрах води (бочці) розчинюють 
два відра коров’яку. Настоюють (зброжують) 10-12 днів. Потім 1 л 
отриманого настою розводять в 10 л води і поливають з розрахун-
ку 1 л під 1 рослину.

Для захисту томатів від фітофтороза та інших хвороб, особли-
во при зниженні температури й підвищеній вологості повітря, рос-
лину обприскують одновідсотковим розчином бордоської суміші.

Краще ранні
Для посіву насіння помідорів у відкритий ґрунт необхідно під-

бирати тільки ранні сорти помідорів. Урожай такі томати відда-
ють на 95-й день від дня появи сходів, до того ж врожай як прави-
ло швидкий і дружний.

Цінною в ній є й власти-
вість захищати організм від 
згубної дії радіації. З ранньої 
весни до пізньої осені можна 
споживати її листя, квіти, сте-
бла, додавати до салатів, чаїв, 
сушити на зиму, робити з них 
водні і спиртові настоянки.

Розмножується ехінацея 
поділом куща та насінням, яке 
висівають навесні або пізно 
восени. Добре витримує пере-

садку, невибаглива до ґрунту, 
теплолюбна.

Фантастично гарні квіти-
помпони на сильних стеблах 
нового сорту ехінацеї пурпу-
рової (Double Delight) чудово 
дивляться влітку і у квітниках, 
і зрізаними у вазах.

Найкраще її розмножувати 
розсадою у прохолодних пар-
никах. Висаджувати в середи-
ні травня на постійне місце на 

грядці на відстані 50-60 см одна 
від одної. На одному місці рос-
лина росте понад шість років.

Ехінацея невибаглива до 
умов проростання, не боїть-
ся легких приморозків, стійка 
до різних грибкових і мікро-
бних захворювань. Любить ро-
дючий пухкий ґрунт, добре ре-
агує на поливання у посушли-
ву погоду.

На родючих ґрунтах про-
тягом літа кущ ехінацеї до-
сягає 150 сантиметрів висо-
ти. П’ятирічний кущ утворює 
понад двадцять пурпурово-
малинових квіток, які цвітуть 
від червня до вересня.

Аби вродила картопля потрібен … попіл

Сіємо 
помідори… 
на грядку

Ліки у квітнику
Ехінацея пурпурова – гарний і цілющий  
багаторічний трав’янистий кущ із родини 
айстрових. Вона не лише прикрасить  
квітник, а й принесе користь усій родині. 

Ця рослина, завезена до Європи з Північної 
Америки, стимулює згортання крові, 
пришвидшує загоювання ран, має 

бактеріологічну, вірусостатичну та протизапальну 
дії, підвищує імунітет, діє подібно до женьшеню і не 
спричиняє жодної шкоди.
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Відповіді

Продаю
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 ста-

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

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: маляр-

ні та штукатурні, євроремонт, бу-
дівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Українські анекдоти
- Коханий, ти не бачив книгу 

«Як прожити до ста років»?
- Я її спалив.
- Навіщо?
- Твоя мама хотіла її прочитати.

* * *
Чоловік пізно повернувся до-

дому.  
- Пив? - запитала дружина.
- Жодної краплі! 
- Тоді повтори: в надрах тун-

дри видри в гетрах тирять з від-
ра ядра кедрів.

- Пив!
* * *

Дружина:
- Я не зрозуміла, чому шкар-

петки по всій квартирі розкида-
ні?!

Чоловік:
- Це - нова рекламна акція: 

«Збери десять пар і отримай 
гроші на туш».

* * *
Чиновник з ОДА перед теле-

камерами журналістів запитує у 
столітнього діда:

- У чому таємниця вашого 
довголіття?

- Немає грошей на похорон.
* * *

Розмова двох подруг:
- Твій чоловік добре заро-

бляє?
- Непогано... Вчора сковорід-

кою заробив. А якщо сьогодні 
прийде пізно з   роботи - качал-
кою отримає.

* * *
У магазині спортивного об-

ладнання дружина вибирає тре-
нажер. Вставши на бігову доріж-
ку, каже чоловікові:

- Любий, якщо ти її мені ку-
пиш, я буду виглядати, наче 
старшокласниця.

- Кохана, це лише бігова до-
ріжка, а не машина часу.

* * *
Дружина пише чоловікові з 

відрядження смс: «Донька у са-
дочку має бути о 8.15. Розбуди о 
7.35. Одягни її у колготки, джин-

си, футболку і фіолетову кофту. 
Все у комоді, в другій шухляді 
знизу. Із собою взяти: сукню ро-
жеву - висить у нашій шафі біля 
твоїх сорочок, білі  шкарпетки і 
сандалики. В садочку доньку пе-
реодягни. Спробуй зробити два 
хвостики. Гумки у верхній шух-
ляді біля дзеркала, в маленькій 
коробці з якимось малюнком. 
Далі вирішуй за погодою: або 
рожеве пальто, фіолетова шап-
ка і рожевий шарф, або зелений 
пуховик, тепла шапка і чобітки. 
Приготуй усе зараз. Все зрозу-
мів? Якщо ні, телефонуй, я ще не 
сплю». Відповідь чоловіка: «Ми 
вирішили до садочка не йти».  

Акциз з пива у наметі
З настанням теплого сезону ми плануємо на 

літньому майданчику продавати пиво на роз-
лив. Чи будемо платити акцизний податок?

Податковий кодекс України дає визначен-
ня, що платником акцизного податку є осо-
ба – суб’єкт господарювання роздрібної торгів-
лі, яка здійснює реалізацію підакцизних това-
рів. При цьому, платниками такого податку є 
суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізовують 
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим 
споживачам для їх особистого некомерційного 
використання незалежно від форми розрахун-
ків, у тому числі на розлив в ресторанах, кафе, 
барах, інших об’єктах громадського харчуван-
ня, наступні підакцизні товари: пиво, алко-
гольні напої, тютюнові вироби, тютюн та про-
мислові замінники тютюну, нафтопродукти, 
скріплений газ тощо. 

Їх реєстрація, як платників податку, здій-
снюється податковою інспекцією безпосеред-
ньо за місцезнаходженням пункту продажу то-
варів не пізніше граничного терміну подання 
декларації акцизного податку за місяць, в яко-
му здійснюється господарська діяльність, тоб-
то шляхом подання декларації з акцизного по-
датку. В свою чергу, акцизний податок така 
особа сплачує до бюджету за місцем здійснен-
ня реалізації таких товарів.

Також, звертаємо увагу на вимоги щодо за-
стосування реєстраторів розрахункових опе-
рацій, якщо ви є платником єдиного податку. 
Отже, вони набирають чинності: для платників 
єдиного податку третьої групи - з 01.07.2015р; 
для платників єдиного податку другої групи - з 
01.01.2016 р. 

Детальні консультації щодо акцизного по-
датку можна отримати в Центрі обслуговуван-
ня платників за адресою: Білецька 1 або за те-
лефоном: 43-46-46. 

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області
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ГОРОСКОП
з 22 до 28 квітня
Овен

Вам доведеться працю-
вати з людьми, про дiловi 
якостi та моральнi цiнностi 
яких ви нiчого не знаєте. Не 
дивуйтеся, якщо хтось не 
виправдає вашi надiї.
Телець 

Тиждень буде вдалим. 
Можна взятися за якийсь 
масштабний проект, де 
вдасться проявити вашi 
дiловi та особистi якостi.
Близнюки 

У вас невдовзi з’являться 
новi iнтереси та захоплен-
ня. Чим менше важливих 
рiшень ви приймете на цьо-
му тижнi, тим краще.
Рак 

Перекладiть всi спра-
ви на своїх партнерiв, а самi 
займiться чимось приєм-
ним, що пiднiмає настрiй i не 
має доленосних наслiдкiв.
Лев 

Період буде сприятли-
вим завдяки розвинутiй 
iнтуїцiї. Питання, що ви-
магають творчого пiдходу, 
вирiшаться блискуче.
Діва 

Останнiм часом у вас су-
тужно з грошима. Найближ-
чим часом не варто чекати 
грошових надходжень, тому 
радимо поекономити.
Терези 

У вас настає сприят-
ливий перiод для актив-
них дiй, якщо хочете круто 
змiнити життя, покваптеся 
зробити це саме зараз.
Скорпіон 

Вашi дiї досить 
суперечливi, iнодi близькi 
вiдмовляються вас розу-
мiти. Не зациклюйтеся на 
принципах.
Стрілець 

Інодi краще вiдiйти 
вбiк i тверезо оцiнити 
ситуацiю. Перш нiж приста-
ти на пропозицiю партнерiв, 
зважте всi за i проти.
Козеріг 

Не відмовляйтеся від но-
вих проектів, удача на вашо-
му боці. Ближче до вихiдних 
з’являться приємнi новини.
Водолій 

На вас чекають роз-
чарування i втрати, як 
наслiдок виникає бажан-
ня усамiтнитися. Бiльше 
довiряйте власнiй iнтуїцiї.
Риби 

Ви звикли дiяти 
емоцiйно, але це не за-
вжди дає бажанi результа-
ти. Навчiться слухати чужi 
поради. Дехто з вас отримає 
грошову винагороду.
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Вітаємо!
Люблячу дружину, чудову 

маму, лагідну і добру бабусю, 
гарну господиню

Марію Дмитрівну 
Будзан

із с. Нижчі Луб’янки 
на Збаражчині

з Днем 
народження!

Бажаємо сонця – в усі віконця,
Удачі – повні відерця від щирого серця,
Посміхайтесь і будьте здорові,
Та завжди купайтесь у морі любові.
Ще зичимо миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття! 
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і радість без ліку,
Складаєм подяку за ваше добро,
За руки ласкаві, душевне тепло.
Нехай Матір Божа, Цариця Свята
Дарує вам многі, веселі літа!

З любов’ю та повагою – чоловік Степан, дочка Аня з 
чоловіком Олександром, дочка Наталя, сини Василь, 

Микола, внук Арсенчик, свати.

Вітаємо! 
Директора Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату, 

Заслуженого працівника соціальної сфери України,  
прекрасну, чуйну, відповідальну людину

Василя Антоновича Миська 
з Днем народження!

Шановний Василю Антоновичу, більше трьох 
десятків літ ви опікуєтеся людьми, доля яких 
торкнулася надломленим крилом. Віддаєте їм те-
пло свого серця, небайдужість душі, милосердя і 
любов, якими щедро нагородив вас Господь. 

Тож бажаємо вам і надалі невичерпної енергії, 
міцного здоров’я, домашнього затишку, радості і 
поваги від людей, миру та спокою, Божого благо-
словення.
Хай постійний успіх, щастя і достаток,
Сипляться до вас, мов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

З повагою – колектив закладу, друзі і редакція «НашогоДНЯ».

Вітаємо!
Духівника обласної організації Національної спілки 

журналістів України 
отця Богдана Зінченка

з Днем народження!
У світлі Великодні дні, коли 

весь світ відзначає радість Во-
скресіння Христового, ви, все-
чесний отче, зустріли свій День 
народження. Тож прийміть сер-
дечні вітання та найкращі по-
бажання – міцного здоров’я, до-
бра, злагоди та Божого благо-
словення. Хай диво Християн-
ського Воскресіння надихає вас 
на праведні справи, наповнить 
радістю серце, а переможний 
дух надії додає вам сили, енер-
гії для гарних і корисних справ. 
Миру, щастя, Господньої  лас-

ки.  Будьте щасливі ви і ваша родина, хай Господня благо-
дать осяває ваші усі хороші задуми, здійснюються  мрії  та 
успішною буде щоденна праця на Славу Божу.
Нехай вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт.
Щоб ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!
Хай образ Божий у душі сія,
Христова віра множиться з роками,
Хай ваше добре й дороге ім’я
Як символ миру буде поміж нами.

З повагою і вдячністю за співпрацю -
 колектив «Нашого ДНЯ».

Замовити видання можна за 
«Каталогом видань України на ІІ 
півріччя 2015 року», «Каталогом 
видань зарубіжних країн на ІІ пів-
річчя 2015 року» та каталогами міс-
цевих видань відповідної області. 

Терміни приймання перед-
плати в усіх населених пунктах 
України триватимуть: 

– до 16 червня 2015 року 
(включно) – за «Каталогом ви-
дань України на ІІ півріччя 2015 
року»; 

– до 09 черв-
ня 2015 року – за 
«Каталогом ви-
дань зарубіжних 
країн на ІІ півріч-
чя 2015»; 

– до 25 червня 
2015 року – за ка-
талогами місце-
вих видань відпо-
відної області. 

Приймання передплати здій-
снюється в усіх операційних за-
лах поштамтів, центрів і відді-
лень поштового зв’язку, у пунк-
тах приймання передплати, а та-
кож безпосередньо листоношею 
на доставній дільниці.

Передплачуйте та отримуйте 
улюблені періодичні друковані 
видання через мережу Укрпошти.

Адміністрація 
ТД УДППЗ «Укрпошта»

З 7 квітня 2015 року у відділеннях Укрпошти 
розпочалося приймання передплати  

на періодичні друковані видання на друге 
півріччя ц.р. (з доставкою з липня). 


