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209 патрульних забезпечують 
спокій в обласному центрі

У Тернополі вже працює

Після
сповіді

10-11  стор.

#freeSavchenko

Моя Надієчко,  
я знаю: 
твій крик життя – 
на цілий світ…

З Тернополя в АТО  
поїхали тисячі  
вареників  
і патріотичні  
пряники 8 стор.
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Вона дуже-дуже хоче жити.
Але вона не уявляє свого жит-

тя без України. І, тим паче, у мос-
ковській неволі.

Тому і за своє життя, і за сво-
боду – не тільки власну, а й нашу 
з вами – Надія бореться з усіх сил. 
Яких у неї стає все менше і мен-
ше…

За визволення Надії Савчен-
ко нині бореться, без перебіль-
шення, весь цивілізований світ. А 
це - мільйони і мільйони людей у 
всіх його куточках.

При цьому з гіркотою змуше-
на констатувати: світова еліта, 
а це і лідери багатьох країн, і ві-
домі митці та політики, набагато 
активніша, послідовніша і чисто 
по-людськи сердечніша за укра-
їнських лідерів та політиків… 
Адже більшості з них до серця зо-
всім інша боротьба: за владу, по-
сади, фінансові потоки і просто 
ласі шматки ще не до решти роз-
грабованої як ними, так і їхніми 
попередниками, України.

Це Надія, загартована у Росії, 
розмовляє зі своїми поневолю-
вачами по-українськи. У той час, 
коли половина її колег по укра-
їнському парламенту досі не на-
вчилися шанувати мови своєї 

держави і свого народу.
Це Надія – єдина із чотирьох з 

половиною сотень народних де-
путатів з поважної причини – че-
рез ув’язнення – не може ходи-
ти на роботу. Тоді, як дві трети-
ни із тих її колег, котрі не про-
сто можуть, а зобов’язані це ро-
бити, з’являються у сесійній залі 
вряди-годи, займаючись пере-
важно власними справами.

Це Надію неможливо уяви-
ти причетною до корупційних 
схем, розкрадання держбюджету 
і брехливого декларування май-
на. Тоді, як наших владних мужів 
українці, навпаки, не можуть уя-
вити людьми з чистою совістю і 
чистими руками, справжньою, а 
не фальшивою елітою нації.

І, нарешті, це Надія добровіль-
но пішла захищати Україну від 
московської навали, а не ті, хто 
нині обіцяє подвоїти зусилля для 
її звільнення. Чому ж тоді дорослі 
діти цих «подвоювальників» спо-
кійно живуть-поживають у роз-
кошах, далеко від війни? Тоді, як 
свої життя та здоров’я за Украї-
ну віддають справжні патріоти і, 
що прикметно, майже стовідсот-
ково – вихідці з простих україн-
ських родин…

Що скажете на це, Петре 
Олексійовичу?  А ви, Арсенію Пе-
тровичу? І ви, пане Гройсман?

Як бути з обіцянкою, даною 
найвищим керівництвом дер-
жави жіночій родині Савченко 
– що Надія стане вільною навес-
ні 2015-го?

За вікнами нині – якраз весна. 
Але вже 2016-го… А це ще цілий 
рік у путінській в’язниці. Надія 
тримається з останніх сил. Але 
їх, цих сил, з кожною хвилиною 
менше. І все ж – вона витримає!

До речі, до речі… Взимку до 
Києва з досі невідомо якою су-
пернадважливою місією прилі-
тав кремлівський українофоб 
Гризлов. Чого? Що вирішувало-
ся? В якому колі? Нічого ніхто з 
найвищих українських кабінетів 
своєму народові не захотів пояс-
нити. Але народ і сам бачить: ві-
йни і крові після цього в Украї-
ні не поменшало. Навпаки: во-
рожих обстрілів стало набагато 
більше, смертей і поранень укра-
їнських патріотів – теж. То, може, 
пора зняти гриф «цілком таєм-
но» із перебування Гризлова в 
Києві? Як те зробили недавно із 
стенограмою історичного «крим-
ського» засідання РНБО…

І чому під час прильоту Гриз-
лова в Україну нашим спецслуж-
бістам було не затримати цю 
персону «нон грата»? 

Що за дипломатичні тонкощі 
з ворогом?

Затримати – і обміняти на 
Савченко, Кольченка, Сенцова 
та інших неправедно ув’язнених 
москалями українських патріо-
тів? Будьте певні, генералісимус 
Путін на це пішов би без особли-
вого вмовляння.

Ото й було б справжнє, а не 
словесне «подвоєння зусиль» у 
справі звільнення Надії. І не тіль-
ки її.

І знову – до речі… Юліє Во-
лодимирівно, а де ж ваші вплив, 
тиск на Путіна? Чи, зрештою, пе-
ремовини або хоча б якийсь від-
критий лист? Адже ви ще доне-
давна якось знаходили порозу-
міння з нинішнім катом Надії. 
Зрештою, саме вона була у 2014 
році першим номером у виборчо-
му списку «Батьківщини».

От цікаво: на прийдешніх (не 
сумніваюся, що недалеких) пар-
ламентських виборах Савченко 
захоче потрапити до цього спис-
ку. Або – до якогось іншого? Ні! 
Бо встигла сильно розчарувати-

ся за останні півтора роки в аб-
солютній більшості наших полі-
тиків.

За цей же час Надія ще силь-
ніше полюбила Україну. Горда, 
вродлива, мужня, іскрометна, 
іронічна,  вільна навіть за грата-
ми, ця дівчина стала справжнім 
символом своєї багатостраж-
дальної землі.

Яка ти прекрасна, Україно!
Яка ти прекрасна, Надіє!
Ви обидві, наперекір усім 

смертям і ворогам, живі – і буде-
те жити. Ми всі молимося за вас: 
і ті, що на рідній землі, і ті, що да-
леко від неї…

У рядках поета-фронтовика 
Андрія Малишка, які винесені в 
заголовок (а вони – із його зна-
менитого вірша-пісні), я змінила 
лише одну букву. Впевнена: Ан-
дрій Самойлович не образився 
б. Просто він писав про власний 
біль-поклик до життя: «Моя на-
дієчко, я знаю: мій крик життя на 
цілий світ».

Сьогодні ж цей біль-поклик 
лунає з уст Надії Савченко. По-
чуй її, великий світе! І врятуй їй 
життя та поверни свободу: Надія 
дуже потрібна Україні.

Тетяна САВКІВ. 

Моя Надієчко, я знаю: 
твій крик життя – на цілий світ…

«Унікальна особистість Тараса Григоровича назавжди ввій-
шла в світову історію. Він не тільки прославив Україну, а й впли-
нув на її становлення як держави. Шевченко – взірець для кож-
ного патріота, він не зламався під тиском і репресіями, не від-
рікся рідної Батьківщини. Сьогодні, в такому ж становищі пере-
буває наша Надія Савченко. Вона безневинно знаходиться в по-
лоні Росії майже два роки. Ми вимагаємо, щоб її випустили на 
волю!», - заявив керівник секретаріату Тернопільської ТО Пар-
тії «Солідарність» - Блок Петра Порошенка», депутат Тернопіль-
ської райради Володимир Дзудзило.

Небайдужі тернополяни з партійцями, після вшанування 
пам’яті Тараса Шевченка, вийшли на майдан з постерами «Free 
Savchenko» (з англ. – Свободу Савченко), щоб увесь світ почув 
про незаконне утримання української бранки.

Тернополяни вшановують Шевченка 
і борються за Надію Савченко

Цього місяця Тернопіль вшановує 202-у річницю з дня народження українського 
генія Тараса Шевченка. Святково, під мелодію оркестру, з молитвами та  
словами вдячності тернополяни віддали шану Великому Кобзареві 9 березня.

Клітка. 
Зламати б грати.

Втекти, 
а  краще – злетіти.

Не можна 
у тюрмах вмирати,

Бо треба 
ще жити й жити.

Творити, 
любити, боротись,

Битися - аж до загину,
І кидатися на доти
Серцем – за Україну.

Клітка. 
Сталеве пруття.

І неба блакить 
лиш сниться, 

Допоки Надії бути
І мріяти -  у в’язниці?

Олег ГРУШКОВИК.
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Уляна  Сольська – одна  з 209-
ти патрульних поліцейських, 
які  відтепер охоронятимуть 

спокій  тернополян 
Ще рік тому 34-річна жінка була в де-

кретній відпустці. Коли у Тернополі ого-
лосили набір нових патрульних до полі-
ції, вона одразу туди пішла. Багатодітна 
мама каже: головною мотивацією для неї 
були її троє дітей. Найстаршій – 10 років, 
наймолодшому – лише 5.

– За освітою я юрист. Раніше ніколи 
не працювала в правоохоронних органах, 
– розповідає Уляна. – Я обговорювала ро-
боту в поліції з сім’єю, готувалась. Впев-
нена, що спокій тернополян, спокій моїх 
дітей ми забезпечимо. Мої рідні, мої діти 
дуже гордяться мамою.

Нові патрульні поліцейські склали 
присягу в Тернополі у суботу, а ввечері 
вже приступили до роботи. Урочистос-
ті тривали на Театральному майдані. Па-
трульних прийшли привітати кілька со-
тень городян, їхні рідні та друзі. Молоді 
люди, які вирішили стати поліцейськи-
ми, кажуть, що пішли на службу, аби в 
місті й області стало чистіше, спокійніше 
та комфортніше. 

Колективний портрет 
Загалом заявки на роботу в новій па-

трульній поліції Тернополя подали 4,9 
тисяч охочих. Конкурс складав 24 люди-
ни на місце. Після тестів, комісій і жор-
сткого відбору кандидати пройшли де-
сять тижнів інтенсивної підготовки і 
тренінгів на базі Львівського універси-
тету внутрішніх справ. Нові поліцейські 
кажуть: підготовка була важкою, з ними 
працювали, крім українських, іноземні 
інструктори.

209 тернопільських патрульних, які 
пройшли відбір і навчання, поділили на 
чотири роти. Очолив їх лейтенант Воло-
димир Струк. Щодня на службу заступа-
тиме 17 нарядів. Поки що вони патрулю-
ватимуть лише обласний центр. Групи 
будуть працювати в три зміни, по 12 го-
дин кожна.

Серед тих, хто вбрав новеньку поліцей-

ську форму, переважна більшість – нові 
люди в правоохоронних органах. Серед них 
є юристи, менеджери, економісти. Кожен 
четвертий у формі патрульного поліцей-
ського на вулицях Тернополя – дівчина.

Поліція в обличчях
29-річна Ірина Андрусишин раніше 

працювала юристом у приватній фір-
мі. Вона очолила першу роту тернопіль-
ських патрульних. Розповідає, що на 
службу пішла, бо хоче щось змінити у 
державі

– Я працювала юристом, бачила став-
лення людей до правоохоронних органів. 
Хочеться це змінити. Я впевнена в своїх 
колегах. Нас мало, але сподіваємось, що 
люди будуть нас сприймати добре. Ми 
прийшли, щоб робота поліції була від-
критою. Щоб люди зрозуміли, що держа-
ва змінюється. 

Інша жінка-поліціантка Мар’яна Дуб-
чак відзначає, що теж хоче змін у країні й 
вирішила почати з себе. Тендітна дівчи-
на раніше працювала тренером із фітне-
су. З гордістю демонструє жетон, за яким 
можна розпізнати патрульних.

– Я думаю, що будуть різні реакції на 
нас. Одні нас чекають, а інші – не дуже. 

Але ми будемо робити все, щоб 
наше суспільство почувалося 
безпечно, – каже Мар’яна.

Разом з іншими дівчатами, 
які пройшли відбір у патруль-
ну службу, вона прагне довести, 
що жінки заслуговують на місце 
у поліції.

Серед чоловіків-патрульних 
24 – учасники антитерористич-
ної операції на сході України. 
Командир роти Євген Алтунін 
під час боїв за Дебальцеве во-
сени 2014 року потрапив у по-
лон і пробув там 54 дні. 22-річ-

ний хлопець вчився у Кременці, за осві-
тою – фельдшер-акушер. Служив у 101-ій 
окремій бригаді, виконував обов’язки 
військового медика. Разом з іншими по-
лоненими бойовики утримували його на 
Донеччині. Визволили Євгена завдяки 
домовленостям про обмін полонених. На 
службі в поліції, каже хлопець, робитиме 
все, щоб попереджати злочини.

– Коли потрапив у полон, я вже був 
готовий до цього, – розповідає він. – Ро-
зумів, що це не сон, що все це реальність. 
Були деякі побоювання, але я змирив-
ся, перебув цей термін і, на щастя, повер-
нувся додому. Кожному чоловікові мають 
бути притаманні дисциплінованість і 
відповідальність. Для мене буде за честь 
охороняти громадську безпеку. 

Великі сподівання
Нових патрульних у Тернополі пред-

ставляла глава Національної поліції Ха-
тія Деканоїдзе.

– Для мене велика честь, що сьогод-
ні я представляю нових поліцейських ре-
гіону, який виховав дуже багато Героїв, – 
зазначила вона. –  Я народилася і виросла 
в країні, яка дуже добре знає, що таке ві-

йна. Я знаю, як матері виховують героїв 
і я бажаю всім вам, щоб ці молоді хлопці 
та дівчата стали вашими героями, захис-
никами. Бо наші Герої полягли за те, щоб 
у нас була цивілізована, гарна країна. Ми 
повинні усі разом працювати над цим.

Самі тернополяни налаштовані дуже 
позитивно до нових патрульних. Піс-
ля присяги поліцейських проводжали 
оплесками.

– Я лише місяць тому приїхала з-за 
кордону, рік жила у Франції, – каже тер-
нополянка Юля Шевчук. – За кордоном 
було надзвичайно приємно від культу-
ри поведінки самих людей – на вулицях, 
у громадському транспорті. У мене ма-
ленька 5-річна дитина, я хочу, щоб вона 
росла в європейській країні. Сподіваюсь 
на те, що буде кращий порядок у нашому 
місті й загалом в Україні.

Хтось підтримує, 
а хтось вже критикує

Тернополяни відзначають, що право-
охоронців на вулицях міста зараз дійсно 
багато. Тепер патрулі можна побачити в 
таких місцях, куди міліціонери, мабуть, і 
ногою не ступали. Про це жителі міста пи-
шуть у соцмережах. А ще - діляться фото-
графіями роботи нових поліцейських. Зо-
крема, відзначають, що патрульні взяли-
ся за незаконно припарковані автомобілі.

Водночас, є вже й такі, що починають 
критикувати роботу нової служби полі-
ції. Таких голосів поки небагато, але доки 
вони лунають, це означає, що, аби здо-
бути прихильність і довіру, тернопіль-
ським патрульним ще належить довести 
свою готовність справді стояти на охоро-
ні порядку.

Антоніна БРИК.

гордяться 
мамою»

«Мої троє дітей дуже
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Що чекає нас  
у майбутньому?

Головні та незмінні проблеми 
вже багато років в Україні — це 
застаріла система опалення та 
дорожнеча імпортних енергоно-
сіїв. Єдиним державним органом, 
який встановлює тарифи, є Наці-
ональна комісія з регулювання у 
сфері енергетики і комунальних 
послуг. Саме від волі цього органу 
напряму залежить вартість газу. 
Наприклад, підвищення ціни на 
газ з 1 березня цього року у пер-
шу чергу торкнулося великих 
споживачів, а саме – теплових ко-
мунальних підприємств таких, як 
„Тернопільміськтеплокомуненер-
го”, яке забезпечує тернополян 
теплом та гарячою водою. 

Через підвищення цін у бю-
джеті Тернополя потрібно тер-
міново знайти додатково ще 23 
млн. грн. Проте, це не  змінить 
кардинально ситуацію, оскіль-
ки тарифи і надалі зростатимуть. 
Для цього є кілька причин. Зокре-
ма, співголова Фонду енергетич-
них стратегій Дмитро Марунич 
називає дві основні. По-перше, 
значно зросли неплатежі за газ. 
Причому, за деякими підрахун-
ками вони настільки суттєві, що 
навіть загрожують нормальному 
функціонуванню паливної галузі. 
Це може змусити уряд скоригува-
ти графік подальшого підвищен-
ня цін передусім для підприємств 
теплокомуненерго. По-друге, це 
скрутна економічна ситуація, зо-
крема – знецінення гривні. Пла-
тежі від споживачів йдуть у грив-
нях, а газ доводиться закуповува-
ти за долари.
Як має формуватися 
тариф

Місцева влада фактично опи-
нилася заручником обставин і 
змушена працювати, як кажуть, 
між молотом і ковадлом. Вона не 
може впливати на тарифи, про-
те, саме на неї ми покладаємо від-
повідальність за тепло і гарячу 
воду у наших оселях. Натомість 
більше відповідальності за ситу-

ацію з тарифами несе парламент 
та уряд. Саме вони мали б вста-
новити прозору систему форму-
вання тарифів. Про те, що вона 
незрозуміла, говорять усі. Зокре-
ма ,експерти стверджують, що 
сформувати справедливий та-
риф на тепло і гарячу воду можна 
лише тоді, коли підвести енерге-
тичний баланс країни. Треба ро-
зуміти скільки потрібно газу, ву-
гілля інших первинних ресурсів 
для опалення одного квадратно-
го метра житла, чи підігріву куба 
гарячої води. Саме тому у Європі 
платять за тепло і воду відповід-
но до спожитих гігокалорій (це 
кількість тепла необхідна для пі-
дігріву одного куба води). В Укра-
їні ж тариф формується “на око”. 
На думку колишнього міністра 
ЖКГ Олексія Кучеренка, тарифи 
значно завищені і у них є коруп-
ційна складова.

Сергій Надал: 
«Справедливого 
тарифу не буде 
без “енергетичної 
децентралізації”, 
коли встановлювати 
тарифи буде місцева 
влада»

Як забезпечити  
гарячу воду

Натомість міський голо-
ва Тернополя Сергій Надал вва-
жає, що справедливого тарифу 
не буде без “енергетичної де-
централізації”, коли встановлю-
вати тарифи буде місцева вла-
да. Лише на місцях можуть ви-
рахувати, скільки потрібно пла-
тити і скільки населення здатне 
платити. Тут простіше підбити  
енергетичний баланс, з’ясувати, 
де найбільші втрати тепла, які 
види ресурсів таких, як газ, ву-
гілля, біомаса доцільніше вико-
ристовувати. Цим шляхом пішов 
Тернопіль, коли ще кілька років 
тому створив так званий енер-

гетичний паспорт міста. За сло-
вами Сергія Надала — це було 
свідоме рішення, бо ще 4 роки 
тому було зрозуміло, що енер-
гія дорожчатиме. “Вихід один 
— це зменшення споживання 
дорогих ресурсів і при цьому 
збереження гарячої води і те-
пла”, - говорить міський очіль-
ник - “Ми почали встановлюва-
ти індивідуальні теплові пунк-
ти, котрі дозволяють у кожно-
му конкретному будинку забез-
печити гаряче водопостачання 
і тепло. Минулого року у тесто-
вому режимі такий ІТП відпра-
цював на вулиці Лучаківського. 
Цього року мешканці сусіднього 
будинку на вул. Бродівській, 50 
побачили рахунки своїх сусідів, 
які є суттєво меншими, і також 

висловили бажання встановити 
ІТП. Загалом, це вихід для біль-
шості тернополян, бо встанов-
лення ІТП за співфінансування 
міськрадою обійдеться в серед-
ньому у 1800 грн. з квартири, а, 
наприклад, встановлення бой-
лера для підігріву води, щонай-
менше у 3000 грн.”

Загалом у рамках термомо-
дернізації Тернополя запланова-
но встановлення близько 60 ІТП 
тільки цього року. Це приблиз-
но третина від потреб усього міс-
та. Проте міська влада не обмеж-
ується лише прямою допомогою. 
14-15 квітня у Тернополі відбу-
дуться “Дні сталої енергії”, де екс-
перти Світового банку поділять-
ся досвідом інших країн таких, 
як Польща, яка теж мала поді-

бні проблеми з тарифами. В рам-
ках цього проекту відкриється 
ресурсний центр для об’єднань 
співвласників будинків, інформа-
ційний пункт з енергоефектив-
ності, де розкажуть про реаліза-
цію програми термомодернізації. 

Основні методи боротьби з 
високими тарифами — це еко-
номія та енергоефективність. 
Це принаймні те, що ми можемо 
зробити тут у нас. Але мешкан-
цям теж потрібно виявляти ініці-
ативу. Робити це потрібновесною 
та влітку, щонайменше з двох 
причин. По-перше, щоб взимку 
було тепло і гаряча вода. А, по-
друге – це дешевше, ніж різного 
роду індивідуальні системи такі, 
як бойлери.

Микола ПІДГРУШНИЙ.

Весна прийшла до України з черговим 
підвищенням тарифів. Зросла вартість 
електроенергії, а з квітня зростуть тарифи і на 

газ. За цим безперечно зростуть тарифи на гарячу 
воду та опалення. Але це – не останнє підвищення. Як 
залишитися з гарячою водою і теплом, і при цьому – не 
з пустими кишенями, якщо тарифи таки зростатимуть.

У 1998 році, ще до вступу Польщі до Євросоюзу 
(2004р.), був прийнятий Закон про термомодерні-
зацію, в якому зазначалося, що термомодернізація 
– це покращення існуючих технічних параметрів 
будівель з метою зменшення теплових потреб з по-
дальшим зниженням вартості обігріву будівлі та за-
безпечення визначеного мікроклімату в приміщен-
нях (теплового комфорту).

На той час 70 % житлового фонду Польщі було 
збудовано до 1970 року. Тобто, явно не відповіда-
ло сучасним нормам. Проте, впровадження загаль-
нодержавної програми з термомодернізації дозво-
лило скоротити споживання енергії на опалення та 
гаряче постачання на 30%, поліпшити теплову ізо-

ляцію, зменшити викиди газів в атмосферу, частко-
во замінити традиційні ресурси тепла на нетради-
ційні, включаючи поновлювані джерела. Зокрема, 
почали активно використовувати для опалення бі-
омасу. На сьогодні у Польщі переробляється близь-
ко 23 млн.тонн біомаси на теплову енергію. У ви-
робництві ж теплової енергії для опалення і піді-
гріву води в ЄС, в середньому, виробляється близь-
ко 15% з біомаси. У Швеції цей показник складає 
- 61%, Австрії - 37%, Данії - 35%, Фінляндії — 32%. 

Це може бути одним з напрямків і для Терно-
поля, навколо якого є багато сільгосппідприємств, 
відходи виробництва з яких можна використати 
для опалення.

Сергій НАДАЛ: «Тарифи мають 
встановлювати місцеві органи влади»

Європейський досвід термомодернізації  
та енергоефективності

Огляд міським головою міста Сергієм Надалом  
теплового пункту на вул. Чернівецькій у Тернополі

У квітні газ знову може  
подорожчати: так хоче МВФ

Згідно меморандуму з МВФ, в Укра-
їні потрібно з квітня знову підвищити 
тарифи на газ для населення. Про це 
заявив глава «Нафтогазу» Андрій Кобо-
лєв, інформує «Інтерфакс-Україна». «У 
березні мають бути змінені тарифи… 
Це важливо не тільки для «Нафтогазу», 
а й для всієї країни», - заявив Коболєв. 

І додав, що саме завдяки попередньому 
підвищенню тарифів вдалося скороти-
ти дефіцит бюджету компанії, а також 
країни загалом. «Ми повинні доводити 
реформи до кінця. Якщо зупинимося 
на півдорозі, результат буде знівельо-
вано», - сказав глава «Нафтогазу». 

Пенсійному фонду  
не вистачає 81,3 мільярда

Уряд прийняв бюджет Пенсійно-
го фонду з дефіцитом у 81,3 мільярда 
гривень.  Міністр соціальної політики 
Павло Розенко заявив, що власні над-

ходження Пенсійного фонду складуть 
110 мільярдів, а дотація з бюджету - 
144 мільярди гривень. «Ця дотація по-
криє дефіцит Пенсійного фонду в роз-
мірі 81,3 мільярда, а також компенсує 
зниження платежів єдиного соціально-
му внеску, ставку якого з 1 січня змен-
шили майже вдвічі - до 22 відсотків із 
близько 41», - йдеться у повідомленні.

Долар підскочить  
до 32 гривень?

Згідно з оновленим макропрог-
нозом групи ICU (її співвласником до 

призначення главою НБУ була Вале-
рія Гонтарєва), на кінець 2016 року 
курс складе 32 грн/дол., а на кінець 
2017 року - 34 грн/дол. Про це повідо-
мляє видання «Фінанси.ua». При цьо-
му, за оцінками аналітиків, середньо-
річний показник у 2016 році стано-
витиме 29,25 грн/дол., а в 2017 році 
- 33,75 грн/дол. На кінець нинішнього 
року експерти прогнозують спожив-
чу інфляцію 17 відсотків, а на кінець 
2017-го - 7,6. 

Підготувала  
Ольга ЧОРНА. 

Україна
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Олег Ляшко провідав  
маму Надії Савченко 

Марію Іванівну

Ляшко підбадьорив пані Ма-
рію  напередодні чергового суду 
над її донькою, побажав муж-
ності та терпіння. Також роз-

повів про ініціативи Радикаль-
ної партії щодо розриву дипло-
матичних стосунків з Росією та 
націоналізацію майна агресора. 

Нагадаємо, відповідні законо-
проекти радикали зареєструва-
ли понад рік тому та наполегли-
во домагаються їхнього ухва-
лення. Марія Савченко сказала, 
що підтримує такі ініціативи.

«Єдина можливість визво-
лити Надю - посилювати сві-
товий резонанс. Це в руках 
кожного з нас», - переконаний 
Олег Ляшко.

78-річна Марія Савченко зустріла Олега 
Ляшка та його соратників гарячим чаєм 
та обіймами. Свято 8 березня було лише 

приводом провідати цю сильну жінку і подякувати їй 
за те, що виховала доньку, якою пишається вся країна 
- справжню Героїню – Надію Савченко. 

У Тернополі ввели заборону  
на побори з батьків у школах 

та дитячих садочках
У Тернополі зробили 

перший крок щодо 
заборони збору коштів із 

батьків керівництвом шкіл та 
дитячих садків. Міський голова 
своїм рішенням заборонив 
збирати кошти з батьків 
вчителям шкіл. Але таке 
рішення не повинно лякати 
вчителів та вихователів. 
Замість того, щоб «вибивати» 
гроші з батьків, вони їх 
отримають централізовано з 
міського бюджету. Щоправда, 
доведеться відповідати за 
кожну копійку.

«Добровільні внески» 
поза законом

Міський голова Тернополя Сер-
гій Надал підписав розпоряджен-
ня «Про впорядкування окремих пи-
тань фінансово-господарської діяль-
ності загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладів міста», у якому 
йдеться про заборону збору коштів з 
батьків на поточні потреби навчаль-
них закладів.

Відповідно до розпорядження, 
будь-яким працівникам управління 
освіти і науки (директорам, завідую-
чим, вчителям, нянечкам) заборонено 
збирати кошти з батьків учнів загаль-
ноосвітніх та вихованців дошкільних 
навчальних закладів для поточного ре-
монту та утримання закладів освіти.

Паралельно, було прийнято рішен-
ня про виділення додаткових коштів 
для потреб шкіл та дитячих садочків. 
Тепер жоден директор школи чи завід-
увач дитячого садочку не зможе ствер-
джувати, що його заклад розвалюєть-
ся, бо з батьків заборонили брати «до-
бровільні внески».
Мерія додатково дала  
садочкам та школам  
17 мільйонів гривень

Як заявив міський голова Сер-
гій Надал, у дитячі садочки та школи 
«прийде» додатково більш, як 17 міль-
йонів гривень.

Лише за побіжними оцінками 
експертів на освіту з міського бю-
джету додатково виділили в 1,5-
3 рази більше коштів, ніж давали 
батьки.

«На останній сесії міської ради 
було прийнято зміни до бюджету Тер-
нополя на 2016 рік. Зокрема, виділено 
додатково понад 17 мільйонів гривень 
на сферу освіти міста. З них ми виділя-
ємо три мільйони гривень на харчу-
вання у дитячих садочках міста, ще 7 
мільйонів – на капітальний ремонт 
приміщень та придбання необхідного 
обладнання закладам освіти, а також 
4 мільйони на ремонт під’їзних шляхів 
до дитячих садків», – повідомив Сергій 
Надал.

«Також ми виділяємо більше 3,5 
мільйона гривень на оплату усіх робіт 
у дитсадках та школах з тією метою, 
щоб у батьків перестали збирати гро-
ші на дрібні побутові потреби. З цього 
часу буде діяти сувора заборона збо-
ру коштів з батьків на будь-які потре-
би закладів освіти», – підсумував мер 
Тернополя.

Громадський контроль  
за «чистоплотністю»  
директорів та завідуючих

Після виділення цих коштів мерія 
запроваджує дієві механізми контро-
лю за використанням додаткових ко-
штів, щоб часом ці гроші не пішли повз 
школи та дитячі садки. Зокрема, вво-
диться «тернопільське ноу-хау»: ди-
ректори шкіл та завідувачі дитячих са-
дочків будуть звітувати за викорис-
тання коштів не лише перед мерією, а 
й перед батьками і громадськими ак-
тивістами.

Адже, тим же документом, Сергій 
Надал зобов’язав забезпечити розмі-
щення на сайтах та у загальнодоступ-
них місцях у навчальних закладах ін-
формації про надходження та викорис-
тання коштів на утримання та розви-
ток матеріально-технічної бази закла-
дів. Також, відповідно до документу, ке-
рівники закладів освіти не рідше 2-х 
разів на рік зобов’язані звітувати перед 
громадськістю про використання ко-
штів, що надійшли у заклади.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Міський голова Тернополя Сергій Надал заборонив збирати 
кошти з батьків в тернопільських школах та садочках

У Раді хочуть суттєво  
підвищити зарплати  

помічникам депутатів
Верховна Рада має намір збільшити витра-

ти з держбюджету на оплату праці помічникам-
консультантам нардепів на 84,7 відсотка - із 69 
мільйонів гривень - до 127. Про це повідомля-
ють «Українські новини». Торік на оплату праці 
помічникам-консультантам витратили з держ-
бюджету 68908,1 тисячі гривень. На 2016-ий 
передбачені видатки загального фонду держ-
бюджету на їхню зарплатню у сумі 127285,8 
тисячі. Всього у парламенті працюють 6513 
помічників-консультантів депутатів, у тому 
числі 1423 - на платній основі (933 - з поши-
ренням дії закону «Про державну службу», 490 
- без поширення дії цього закону) і 5090 - на 
громадських засадах.
Міністерства коштують дорого. 

А толку?
Фонд зарплати Мінагрополітики складає 

946,054 тисячі гривень на місяць, повідомляє 
«Європейська правда». У штатному розкладі 
міністерства - 357 посад. У структурі Мінагро-
політики 11 департаментів, три управління, 
три відділи і чотири сектори. Найдорожче об-
ходиться Департамент землеробства і техніч-
ної політики в АПК (110686 гривень місяць на 
42 посади). А штат Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ обходиться май-
же у мільйон гривень на місяць, Мінкультури 
- 605 тисяч, Мін’юсту - 2,44 мільйона, Мінеко-
номрозвитку - 2,25 мільйона, Міносвіти і нау-
ки - 852 мільйони, Міністерство молоді та спор-
ту - 513 тисяч гривень на місяць. 

Відпочинок у Туреччині  
подешевшає

Україна і Туреччина домовилися про зде-
шевлення турецьких курортів для українців, 
заявив президент України Петро Порошенко 
під час спільної прес-конференції з президен-
том Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 
Про це повідомляє УНН. «Ми домовилися про 
співпрацю в туристичній галузі, зокрема щодо 
здешевлення турецьких курортів для україн-
ських громадян», - сказав президент. 

Гривня вирушила  
на «конкурс краси»

Нацбанк України відправив оновлену бан-
кноту номіналом у 100 гривень на міжнарод-
ний конкурс паперових грошей, повідомляє 
прес-служба установи. Конкурс щорічно прово-
дять Міжнародне банкнотне співтовариство та 
Інститут міжнародних грошових досліджень 
(Нідерланди) з метою визначення найприва-
бливішого дизайну грошових знаків. Участь у 
щорічному конкурсі беруть банкноти з усьо-
го світу, які були введені в обіг минулого року. 
Оголошення переможців - у квітні.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
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У суботу, 12 березня, 
представників 
депутатських корпусів 

трьох західних областей - 
Львівської, Тернопільської та 
Волинської  - зібрала болюча 
проблема: «Бідність громадян 
убиває державу!».

Регіональні збори, організовані 
партією «Батьківщина», стали майдан-
чиком для обміну досвідом і розробки 
стратегії ефективного господарюван-
ня на місцях. Корисним для депутатів 
усіх рівнів було відверте обговорення 
актуальних проблем як для окремих 
областей, так і для країни загалом.

- На зборах Тернопільщину пред-
ставляли понад півсотні депутатів різ-
них рад, і всі вони, як один, не можуть 
не погодитися, що, починаючи від села 
чи селища і до рівня обласної ради, ма-
ємо чимало проблем. Вони різні, на 
частину з них ми уповноважені впли-
вати і вирішувати, але більшість про-
блем залежать від вищої державної 
влади, дії якої зараз є незрозуміли-
ми і неприйнятними, - зазначив голо-
ва Тернопільської обласної організації 

ВО «Батьківщина», перший заступник 
голови Тернопільської обласної ради 
Василь Деревляний.

За його словами, єдність та взаємо-
підтримка у команді партії «Батьків-
щина» скріплюють партійні ряди та 
додають сил для роботи і боротьби за 
краще життя українців.

 - Ми - представники партії «Бать-
ківщина» - депутати сільських, місь-
ких, районних та обласної рад маємо 
брати на себе відповідальність за долю 
своїх співгромадян. На Тернопільщині 
маємо сильну, монолітну та дисциплі-
новану команду, яка за підтримки ви-
щого партійного керівництва, нашої 
парламентської фракції буде гідною та 
надійною опорою для краян, - переко-
наний Василь Деревляний.

Депутати обговорили процес де-
централізації, який вже набирає обер-
тів. Вони висловили обурення тим, що 
нестабільність, тотальне подорожчан-
ня товарів, зростання вартості кому-
нальних послуг – усе це катастрофічно 
спустошує гаманці українців. 

Агропромисловий комплекс – ло-
комотив національної економіки, пе-

реконані представники «Батьківщи-
ни». Натомість урядова політика у сфе-
рі сільського господарства спрямована 
лише на знищення агробізнесу і може 
призвести до занепаду однієї з найпо-
тужніших галузей в Україні.

 - Село не відчуло політики уряду 
щодо сільських територій. Зараз готу-
ється закон про обіг земель, де плану-
ється продати всі державні землі, – на-
голосив народний депутат, заступник 
голови парламентського Комітету з 
питань аграрної політики та земель-
них відносин Вадим Івченко. Він зазна-
чив, що фракція «Батьківщина» вже 
розробила ряд законопроектів для ви-
ходу України з кризи, але чинний уряд 
ігнорує всі ці позитивні ініціативи. 

Тож чи не єдиним виходом із фі-
нансової та суспільно-політичної кри-
зи в Україні депутати від «Батьківщи-
ни» вважають масштабне перезаван-
таження влади.

Обговорення стратегії подальшо-
го розвитку країни і нагальних регіо-
нальних проблем, обмін досвідом між 
депутатами різних рівнів від «Батьків-
щини» проходять по всій Україні.

Про що запитують 
у тернопільських 

податківців?
Нещодавно у Тернопільській ОДПІ відбувся черго-

вий сеанс телефонного зв’язку - «гаряча» лінія. На 
запитання відповідала начальник відділу електро-
нних сервісів та звітності Люба Зіновіївна Волово-
денко. У статті подані найактуальніші питання 
проведеного заходу.

- Мною було допущено помилку в коді фірми і 
звітність «не пройшла». Хіба це так важливо, адже 
на печатці є вірні реквізити?

- Якщо зазначений у декларації податковий номер 
платника податків, за яким він обліковується в органах 
ДФС, не відповідає коду ЄДРПОУ юридичної особи в ЕЦП, 
що є аналогом відбитку печатки, у прийнятті деклара-
ції буде відмовлено з причини не відповідності формату 
(стандарту) електронного документа звітності суб’єктів 
господарювання, або відсутності платника податків на 
обліку у відповідному органі ДФС. 

Окрім того, податкова декларація, заповнена з пору-
шеннями норм пунктів 48.3 та 48.4 ПКУ, вважається не-
поданою. За неподання або несвоєчасне подання плат-
ником податків або іншими особами, зобов’язаними на-
раховувати та сплачувати податки і збори податкових 
декларацій (розрахунків), передбачено штраф у розмі-
рі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне 
подання (за повторне протягом року порушення - 1020 
гривень).

- Наша фірма відкриває філію у Чернівецькій об-
ласті. У Тернополі з будь яких питань щодо оподат-
кування чи отримання консультацій я звертаюсь 
до Центру обслуговування. Чи є такі центри по всій 
Україні, і, зокрема на Чернівеччині?

- Так, центри обслуговування платників створені на 
базі податкових інспекцій та відділень практично усіх 
територіальних органів ДФС. Їх близько 500. Можете за-
йти на суб-сайт ДФС України й віднайти контактні теле-
фони потрібної вам інспекції та її Центру. 

- Підприємство на єдиному податку - третя гру-
па. Змінює вид діяльності. В який термін слід подати 
заяву про внесення змін до реєстру платників єдино-
го податку, щоб не штрафували? І куди подавати за-
яву?

- Види господарської діяльності, як і ще ряд відомос-
тей, вносяться до реєстру платників – «спрощенців». Од-
нак, Податковим кодексом для  юридичних осіб - плат-
ників єдиного податку, не визначено конкретного тер-
міну подання заяви про внесення змін щодо видів гос-
подарської діяльності. Для забезпечення відображення 
у реєстрі платників єдиного податку достовірної інфор-
мації юридична особа - платник єдиного податку третьої 
групи у разі зміни видів господарської діяльності протя-
гом податкового періоду, має подати заяву про внесен-
ня змін до реєстру платників єдиного податку. Рішення 
щодо термінів подання заяви приймає юридична осо-
ба самостійно. Така заява подається у вікно №1 Центру 
обслуговування платників. Хочу застерегти: у разі здій-
снення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платни-
ків єдиного податку, такі «єдинники» зобов’язані пере-
йти на загальну систему оподаткування з першого чис-
ла місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, у 
якому здійснювалися такі види діяльності. 

- На початку року я переобладнав свій легковик 
на газ. Читав, що можна отримати податкову 
знижку та повернути частину сплаченого податку 
із зарплати. Я маю право подати декларацію про до-
ходи до 1 травня, чи до кінця року?

- Щоб скористатись своїм правом на податкову зниж-
ку, можете подати декларацію до кінця року, тобто до 31 
грудня. Однак, враховуючи те, що витрати на переоб-
ладнання автомобіля з використанням у вигляді пали-
ва газу, вами були понесені у цьому році, декларацію про 
майновий стан і доходи слід подавати аж у 2017 році.

- Підприємець, який має найманих працівників, у 
податковому розрахунку 1ДФ допустив помилку, за-
значивши у гр. «4» меншу суму перерахованого по-
датку, ніж насправді. Як виправити цю помилку і чи 
подавати новий розрахунок разом з листом у перше 
вікно ЦОПу?

- Ви повинні подати уточнюючий розрахунок, в яко-
му провести необхідні коригування. Він може подава-
тись як за звітний період, так й за попередні періоди. Для 
проведення коригування необхідно виключити рядок, 
де допущено помилку. Для виключення одного помил-
кового рядка з попередньо введеної інформації потрібно 
повторити всі графи такого рядка та у графі 9 зазначити 
«1» - на виключення рядка. Після чого, для введення но-
вого, правильного рядка, потрібно повністю заповнити 
всі його графи й у графі 9 вказати «0» - на введення ряд-
ка. Додаткового листа подавати не потрібно.

Відділ організації
 роботи Тернопільської ОДПІ. 

Представники  «Батьківщини»  з  Тернопільщини 
взяли  участь  у  регіональних  зборах  депутатів 

Аеропорт
Прийшов наказ: стояти до кінця, 
Виконувати звикли ми свою роботу,
Та усередині ворожого кільця
Зробили цитадель з аеропорту.
Не видно неба – всюди вороги
Та кволі серцем наші командири,
Але ми там стояли, як броня,
Прикривши тілом оборонні діри.
Нас крили градом, нас труїли газом
Та намагались з танків розстрілять,
Але всі спроби провалились разом -
Сталеву волю танком не зламать.
Та ворог вирішив усе там підірвати,
Як штурмували, то був страшний сон,
І, я вважаю, світ повинен знати - 
Ми вистояли, та не вистояв бетон.

Євген Чуднєцов

Про українського солдата
Бушує вітер перемоги, 
Палають іскри боротьби, 
За честь своєї України 

Повстали воїни-сини. 
У чорній битві гартували 
Свої сміливії серця, 
І вистояли, відстояли
До переможного кінця. 
Їх ясні очі гніву повні,
Кипить словянська чиста кров,
У битву йдуть не з страхом смерті,
Веде їх віра і любов.
Любов до матері своєї,
Любов до рідної землі.
Вони за неньку-Україну
Палать готові у вогні. 
Дух перемоги не згасає,
Рука стискає автомат, 
Тобі, мій краю, присягаю:
До смерті буду твій солдат.
А, як загину, то піду я
За світлий обрій вдаль віків
Щоб вигравати водограєм 
Посеред скошених полів. 
Всім ясним променем світити,
Щоб чути гомін дітлахів,
Щоб гордим соколом злетіти,

Над величчю наших степів. 
Щоб в небі пташкою співати,
Рости колоссям на полях,
Щоб рідним словом вічно жити
В сумних солдатських цих віршах.
 

Киборгам
Горы бетона, груды металла,
Раньше здесь был терминал,
Земля от взрывов минних устала,
Смерть в себя воздух впитал.
Солдаты стояли, приказ выполняя,
Никто не пустился бежать.
Три этажа после взрывов в подвале,
Вместе с телами лежат. 
Кто-то по трупам шагал за погоны,
Кто-то медали искал.
Стены заполнили крики и стоны
Тех, кто до смерти стоял.
Ми погибали, но нас не сломали,
Быстрее ломался металл,
Противники «кіборгами» нас называли,
И каждый в душе уважал.

С. Паплінський

Кіборг із села Цебрів 
Зборівського району 
Володимир Маюк повернувся 

з полону у рідну домівку 6 квітня 
2015 року. 

Він захищав донецький аеропорт, не шко-
дуючи здоров’я. Навіть після контузії по-
вернувся на фронт. У полон потрапив, коли 
йшов разом з побратимами на допомогу то-
варишам. Через сильний туман хлопці зби-
лися з курсу і натрапили  на бойовиків. Теро-

ристи навіть зняли солдатів на відео і ви-
клали його в інтернет.  Саме завдяки цьо-
му батьки дізналися, де їх син.

Сьогодні Володимир живе у рідному 
селі. Про той страшний час у полоні роз-
повідає мало. Однак у блокноті зберегли-
ся вірші, які складали разом з товариша-
ми. Тож сьогодні публікуємо поетичні 
рядки українських Героїв, які навіть в ру-
ках сепаратистів не втрачали сили духу і 
любові до рідної землі.

«Я вважаю - світ повинен 
знати - ми вистояли, 
та не вистояв бетон»
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Основною метою нашого 
життя є спасіння, єднання з От-
цем Небесним у вічних Його осе-
лях через служіння Богу і ближ-
нім. Щоб досягти цього, ми по-
винні викоренити в собі все грі-
ховне  «і одягнутися в нову лю-
дину, створену за Богом, в пра-
ведності і святості істини» 
(Єф.4,24). Усе це здобувається в 
постійній боротьбі з гріховни-
ми пожаданнями плоті, в якій 
нам допомагає молитва і піст.

Піст і молитва – це засоби до 
послаблення гріха, ворога на-
шого спасіння. Вони саме і спря-
мовані на те, щоб звільнити 
нашу душу від влади гріха, зро-
бити її здоровою. Піст вгамовує 
почуттєві принади і нахили, які 
принижують нашу душу, усуває 
перешкоди до постійної духо-
вної пильності, допомагає стри-
мувати плоть, знесилювати її 
пристрасті, допомагає їй кори-
тися духові. Молитва постійно 
має бути в розумі і серці нашо-
му, вона не дає їм осквернятися 
різними марними думками. Піст 
і молитва корисні разом, а окре-
мо вони безсилі. « Хто постить, 
той стає легким і окриляється, - 
говорить св. Іван Золотоустий, -  
і з добрим духом молиться. Хто 
постить і молиться, той має два 
крила, легші від самого вітру. Бо 
такий не дрімає, не говорить ба-

гато, не позіхає і не підупадає на 
силі в молитві».

Молитва наша повинна бути 
щирою і смиренною. Тому і ска-
зано «Бог гордим противиться, а 
смиренним дає благодать». На мо-
литві ми не повинні мудрувати і 
просити того, що може образити 
святість Божу. Молитва наша по-
винна виходити від самого сер-
ця і розуму, а не бути лише вимов-
лянням слів. Молитва не повинна 
обмежуватися тільки зовнішніми 
обрядами, як і піст, лише невжи-
ванням скоромної їжі.

Церква не вказує меж посту 
і залишає за кожною людиною 
право обрати міру його за сво-
їми силами. Як і в кожній спра-
ві, крайності і тут шкідливі. Над-
мірне пересичення розслабляє 
людину, а надмірний піст осла-
блює і тілесні, і духовні сили. 
Піст полягає у відмові від усього, 
що усолоджує смак, у подолан-
ні всіляких помислів і гріховних 
бажань. Молитву і піст нам тре-
ба сполучати з осудом своїх грі-
хів, ми повинні розкаюватися в 
них і просити в Господа прощен-
ня. Де немає вболівання за гріхи 
і покаяння, там немає ані хрис-
тиянського посту, ані християн-
ської молитви. Тільки істинним 
постом і молитвою  можна про-
гнати від себе все зле і гріховне. 
Тільки під час Великого посту, 
під впливом животворних сил 
духовного подвигу, душа наша 
скидає з себе холодний і темний 
одяг гріха, звільняється від тих 
кайданів, якими була скута.

Нехай в пробудженій нашій 
душі, визволеній від гріха, ще-
дро висівається насіння Христо-
вої любові і правди, і вона роз-
квітне, як сад справжніх хрис-
тиянських добродіянь, осяяна 
світлою радістю Воскресіння 
Христового.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної
спілки журналістів 

України. 

Чомусь у житті ми не завжди вміє-
мо чи хочемо дякувати. Натомість, 
вдячність, вибачення, перепрошен-

ня яскраво свідчать про нашу вихованість 
та шляхетність. Потребу дякувати маємо 
відчувати самі і, найперше, - дякувати Бо-
гові, як  найдобрішому і наймилосердні-
шому нашому давальнику. Він не вимагає 
від нас віддяки за принципами земного 
життя, не може дати нам щось конкретне 
із рук у руки, хоча його долоня найщедрі-
ша. Він дарує нам те, чого не може подару-
вати ніхто на світі, хоча, не секрет, що чи-
мало гордовитих людей вважають усі здо-
буті блага винятково власними досягнен-
нями. 

Подякуй Богові за дар очей, бо саме 
завдяки цьому ти можеш милуватися 
неповторно-дивовижним світом – цим 
земним раєм. Подякуй та зрозумій, що 
не всім дано бачити цю красу, бо для ба-
гатьох вона так і залишається за велетен-
ською стіною темряви.

Пригадую, як старенький дідусь Сте-
пан був незрячий і ходив у темних окуля-

рах. Але як часто, викидаючи вперед свій 
ціпок, що стукав об кам’яну дорогу, він 
мандрував у другий куток села до рідні. 
Всі його делікатно обминали і дивували-
ся, як він  «бачить»? Тепер я думаю, мож-
ливо, добрий ангел-охоронець був йому 
супутником? Незрячий дідусь ішов до сво-
їх рідних, а ми бачимо чудовий довколиш-
ній світ , а не хочемо часто зустрічатися з 
близькими людьми. 

 Подякуй Богові за ноги, якими мо-
жеш ступати по цій благодатній землі. По-
дякуй Всевишньому за стежки дитинства 
та юності, стоптані тобою у пошуках не-
звіданих вражень, за пройдений шлях до 
храму чи до цілющого духовного джере-
ла. Поглянь на тих, хто так і не зміг зали-
шити свого сліду на росяній траві, бо їхні 
життєві дороги обмежилися інвалідним 
візком або, ще гірше, коли ці люди прику-

ті до ліжка. Тож подякуй Богові за дар хо-
дити і прямуй до храму, туди, де тебе че-
кає Господь.   

Подякуй Богові за руки, якими ти мо-
жеш засівати ниву і збирати врожай, ви-
шивати, майструвати, пестити дітей і обі-
ймати коханих. Цінуй те, що тобі дав Гос-
подь, бо поруч живуть немічні. Ти можеш 
осінити себе хрестом, а чи часто це ро-
биш? 

Подякуй Богові за мову, за кожне сло-
во, яке злітає з твоїх уст. Тож не оскверняй 
їх лайкою та  ненавистю до ближнього. Не 
вбивай словом, а подаруй людям радість 
спілкування. Щирою молитвою прослав 
Христа і Богородицю.

Подякуй Богові за слух, за те, що мо-
жеш чути спів птахів та дзвін струмка. І 
музику, і коляду святкову. І Боже слово в 
храмі, і хори ангелів чудові. Бо скільки та-

ких, що не можуть мовити слова чи почу-
ти його? 

Подякуй Всевишньому за сонце, ві-
тер, дощ… За небеса, що веселково землю 
огортають. Подякуй навіть за те, чого ще 
не бачив і не чув, про що не знаєш і не здо-
гадуєшся. Відкрий перед Богом серце, і ти 
відчуєш, як багато маєш і як мало віддаєш 
іншим.

Подякуй Богові за все. Яким би ти не 
був: багатим чи бідним, здоровим чи хво-
рим. Бо тільки Бог знає свій особливий 
план щодо тебе. Якщо Він обмежив тебе 
в чомусь одному, то нагородив в іншо-
му.  І, коли навчишся дякувати, зрозумі-
єш, яким безцінним Божим даром є жит-
тя і, разом з тим, яке воно коротке у порів-
нянні з Вічністю. 

Тож не розпорошуймо даровані нам 
сили та вміння бачити, чути, ходити, тво-
рити… Не розкидаймося цим даром на-
марно, а кожен прожитий день присвяті-
мо Добру і Богові. 

Ганна ШУТУРМА.
с. Слобідка, Заліщицького р-ну.

Молитва і піст - 
два крила, 

легші від самого вітру

Сьогодні багато хто з нас нарікає на 
високі ціни, низькі зарплати, на 
суспільно-політичне становище 

у державі, коли проблеми маленької 
людини залишаються поза увагою 
урядовців та чиновників різних рівнів. 

А можна просто працювати і по-справжньому 
турбуватися про ближнього. Саме так і роблять 
у Почаївському психоневрологічному будинку-
інтернаті. 

Недавно тут відбулися звітні профспілкові 
збори. Голова профспілкового комітету установи 
Юлія Цісар прозвітувала про зроблене.  Із заува-
женнями та пропозиціями виступили: директор 
будинку В. Мисько, сестра-господиня З.  Ягенич, 
старша медична сестра Н. Гаврилюк, завгосподар-
ством Я. Палій. Шеф-кухар Н. Юзик подякувала за 
встановлення нової вентиляції, за придбання но-
вого холодильника та якісне проведення поточ-
ного ремонту. Позитивним у роботі профспілко-
вої організації є надання допомоги в організації 
різних заходів, поїздки футбольної команди під-
опічних будинку-інтернату у м. Торунь (Польща), 
змагання з шахів та шашок, відзначення профе-
сійних свят та інше.

До речі, наша первинна профспілкова орга-
нізація нагороджена Почесною грамотою Цен-
тральної ради профспілок працівників соціальної 
сфери України. А також визнана переможцем га-
лузевого огляду-конкурсу (третє місце) за актив-
ну діяльність щодо захисту соціальних і трудових 
прав своїх членів, удосконалення форм і методів 
роботи. Вибороли ми і диплом Тернопільської об-
ласної профспілки працівників соціальної сфери 
України (перше місце).    

Оскільки зібрання відбувалося напередод-
ні жіночого свята, відбувся чудовий концерт. Ві-
тати прекрасну половину працівників будинку-
інтернату приїхав самодіяльний творчий колек-

тив «Попівчанка» із с. Попівці Кременецького ра-
йону під керівництвом Назара Голуба. Сільські ар-
тисти представили програму «Українські вечор-
ниці», яку вела Марія Голуб.

Чудові жарти, танці, народні українські піс-
ні більше години тримали в напрузі та душевно-
му трепеті вдячну глядацьку аудиторію. Приєм-
но було побачити серед приїжджих артистів і на-
ших працівників – Михайла Борака та Петра Голу-
ба, які не тільки добре працюють, а й, виявляєть-
ся, мають неабиякі мистецькі таланти. 

Приємно, що керівник творчого колективу На-
зар Голуб залучив своїх батьків – маму Марію Ва-
силівну, вчительку Попівецької школи, та вже зга-
дуваного нашого завгосподарством, батька - Пе-
тра Васильовича.

На прохання гостей, їм показали, де прожива-
ють підопічні, -  кімнати гігієни, банно-пральний 
комбінат, кімнати відпочинку та для відвідуван-
ня підопічних, де рідні мають можливість заночу-
вати. Гості побачили стоматологічний кабінет, пе-
рукарню, майстерню з пошиття і ремонту одягу, 
помолилися у капличці Св. Миколая, де щонеділі 
проходять Богослужіння для підопічних будинку. 
Гостей  вразили чистота у кімнатах, тбагато ікон, 
особливо сподобався образ «Тайна вечеря», виши-
тий колишньою санітаркою Г. Бистрицькою.

Відрадно, що адміністрація будинку на чолі з 
директором, Заслуженим працівником соціальної 
сфери України  Василем Антоновичем Миськом та 
колектив у цілому виявляють батьківську турбо-
ту про підопічних будинку-інтернату. 

Отож, хочемо подякувати гостям за чудовий 
концерт, за тепло і радість, принесені в наш дім. 
Хай завжди світить сонце, хай буде мир в країні, 
спокій в наших душах, віра у завтрашній день.

Н. КАНЯЄВА, соціальний працівник 
Почаївського психоневрологічного

будинку-інтернату.

    Турбота про ближнього – 
найбільша чеснота

Подякуй Богові за все…
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Міжнародний день дитячого теле-
бачення та радіомовлення нещо-
давно відзначили в Україні. Це 

свято спонукає усіх нас замислитися над 
тим, що дивляться наші діти, який при-
клад переймають з екранів телевізорів 
та комп’ютерів. Фахівці переконані: дефі-
цит якісних дитячих програм передусім 
пов’язаний з тим, що вони неприбуткові, а 
їх виробництво коштує дорожче. Однак ді-
тям потрібні хороші інформаційні, пізна-
вальні, навчальні, навіть розважальні пе-
редачі. Тож з нагоди свята хочеться розпо-
вісти про тих сміливців, які все ж наважу-
ються працювати для найменших. 

У тернопільської дітвори є чудова мож-
ливість вчитися та розвиватися за допомо-
гою цікавої програми «Телевітамінки», яка 
виходить на каналі ІНТБ. ЇЇ автор – креа-
тивна та цікава журналістка Олена Мудра. 
З її легкої руки у світ вийшло більше сотні 
15-хвилинних «Телевітамінок», а це 26 го-
дин якісного корисного відео. 

- Мені завжди хотілось, щоб тернопіль-
ські програми для малюків були цікавими 
і щоб діти в них були, як діти, а не як ро-
боти зі штучними голосами, - каже Олена 
Мудра. -  Щоб сміялися, були задиркуваті, 
трішки нечемні, допитливі, і пригоди щоб  
в них були насправді.  

Коли з’явилась  можливість створити 
дитячу програму на телеканалі ІНТБ,  ра-
дості Олени не було меж. Вона відразу ж 
погодилася і почала працювати над цим 
проектом. 

- Важко було спочатку придумати на-

зву, - зізнаєься 
жінка. – І раптом 
з’явилася ідея «Те-
левітамінок».  Це 
такий собі корис-
ний час біля теле-
екрану, який допо-
магає розвитку ди-
тини, як вітамінки.  
Минуло три роки, 
ми разом з творчою 
командою ІНТБ Надією Калінчук, Віталі-
єм Шевчуком, операторами Василем Псу-
єм, Антоном Киричуком випустили 26 го-
дин відео для школярів та батьків. А це 
104 програми по 15 хвилин кожна. «Теле-
вітамінки» уже стали дипломантами Між-
народного дитячого телевізійного фести-
валю «Дитятко», а ще у нас є своя аудито-
рія, яка чекає щонеділі зранку виходу но-
вої програми. Ми також є і в Інтернеті.

Олена Мудра разом з творчою коман-
дою каналу активно працюють над кож-
ною програмою, щоразу вигадують цікаві 
теми. Це і краєзнавчий напрямок -  подоро-
жі Тернопільщиною та Україною, етногра-
фічний – вивчення народних традицій ра-
зом з майстрами, спортивний. 

- Наприклад, нещодавно розповідали 
про наших юних спортсменів із школи “Екс-
трім”, які неодноразово перемагають на 
чемпіонатах України, - додає Олена. -  Також 

ділимося цікавинками про роботу гуртків 
центрів технічної та екологічної творчості, 
проводимо різні майстер-класи. Навесні ма-
люємо писанки, влітку плетемо віночки, во-
сени - дідухи, виготовляємо годівнички для 
птахів, готуємо оригінальні страви.  Іноді 
запрошуємо на програму цілі класи, аби за-
цікавити дітвору чимось корисним. 

Усе це дає можливість дітям імпровізу-
вати, проявляти свої таланти. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Пенсіонерка Ольга 
Журак, як і багато 
інших жителів міста, 

допомагала речами й 
продуктами учасникам 
Майдану. Згодом не 
облишила волонтерство 
і вже не перший рік 
підтримує хлопців, які 
служать у зоні АТО. 

62-річна жінка об’єднала до-
вкола себе подруг, рідних, зна-
йомих, сусідів. Разом вони готу-
ють смачні домашні страви, які 
завжди чекають на передовій. А 
ще – шиють матраци й ковдри, 

плетуть для бійців шкарпетки.
Недавно волонтери вкотре 

завантажили цілий бус і відпра-
вили його до солдатів, які слу-
жать у Херсонській і Миколаїв-
ській областях. Лише цього року 
авто зі смаколиками вже шість 
разів відправлялося з Тернополя 
у зону АТО. 

– Асортимент у нас незмін-
ний, – розповідає пані Ольга. – 
Самі хлопці замовляють консер-
ви. Готуємо для них м’ясні, з ква-
солею, гречкою. Передаємо ово-
чеві закрутки, ліпимо вареники, 
печемо гречаники. Такі страви, 

які зазвичай готують вдома.  
Нещодавно для бійців АТО 

господині передали кілька ти-
сяч вареників. А діти з Тернопіль-
ської обласної школи мистецтв 
разом із вчителями прикрасили 
домашні пряники для військових 
– у вигляді голубів і квітів.

– Хлопців годують, але вони 
не мають тих страв, що вдома,  – 
розповідає тернополянин Дми-
тро Кидалюк, який доставляє 
допомогу бійцям. 

64-річний чоловік і сам слу-
жив у добровольчому батальйо-
ні ОУН. Смаколикам з дому, каже 

він, на передовій завжди раді-
ють і чекають. 

Волонтери вдячні всім, хто 
допомагає – з приготуванням 
їжі, продуктами та пальним для 
автомобіля. 

Фірма «Агропродсервіс» з 
Настасова передала м’ясо на 
консерви для солдатів, терно-
пільська «Арс-кераміка» – за-
соби гігієни та побутову хі-
мію. Піцерія «Сицилія» допо-
могла з продуктами на варе-
ники й надала приміщення 
для господинь. Муку привез-
ли із млина, що в  селі Миро-

любівка. Хлібом завантажили 
бус на «Хлібзаводі №2», що у 
Тернополі. Вчителька україн-
ської мови тернопільської 14-ї 
школи О. Кринична переда-
ла ліків на 1,5 тисячі гривень. 
Шкарпетки дружно в’язали 
бабусі з сіл Кальне та Розга-
дів, а також жінка з місцевого 
ринку, що скромно назвалась 
бабусею Лідою.

Тим часом волонтери заго-
товляють продукти для ще одні-
єї смачної передачі. Наступну по-
їздку планують у східні області 
України.

З Тернополя в АТО 
поїхали тисячі вареників 

і патріотичні пряники 

Смаколики передали для солдатів 
на передову тернопільські діти й волонтери

Телевізійні вітаміни 
для дітвори 
Журналістка Олена Мудра створила понад сотню 
цікавих телепрограм для найменших глядачів
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США не готові 
захищати Україну від Путіна
Президент США Барак Обама, 

який добуває свою каденцію, привід-
крив завісу зовнішньої політики Ва-
шингтона щодо України. У «The New 
York Times» проаналізували опубліко-
ване інтерв’ю Обами. Він вважає неза-
служеною критику про пасивну роль 
США в українському питанні. «Штати не 
зобов’язані вчиняти будь-які активніші 
дії у розв’язанні українсько-російського 
конфлікту», - стверджує він. Більше 
того, на думку президента-демократа, 
Україна завжди була важливіша для Пу-
тіна, ніж для США. Це означає, що у вій-
ськовому протистоянні між Москвою і 
Заходом, Росія має намір зберегти ста-
тус домінування над її колишньою 
державою-сателітом. «Україна, яка не 
є членом НАТО, приречена бути жерт-
вою військового домінування Росії, не-
залежно від того, що ми для неї робимо. 
Ми повинні чітко усвідомити, де є наці-
ональні інтереси США і за що ми готові 
воювати», - заявив Обама. І, фактично, 
підтвердив неготовність США захищати 
«безнадійну» жертву, якою він вважає 
Україну в протистоянні з Росією. 

Польща назвала терактом 
авіакатастрофу з Качинським

Міністр оборони Польщі Антоні 
Мацеревич заявив, що катастрофа під 
російським Смоленськом у 2010 році, 
в результаті якої загинуло вище ке-
рівництво країни і президент Лех Ка-
чинський, була терактом. «Після Смо-
ленської катастрофи можемо сказати, 
що Польща стала першою жертвою те-
роризму в рамках сучасного конфлікту, 

який розігрується на наших очах», - ци-
тує слова Мацеревича «Польське радіо». 
Міністр назвав тероризм «породженням 
соціалістично-радянських ідей». За його 
словами, метою авіакатастрофи було 
«позбавлення Польщі лідерства», яке 
вело країну до незалежності. 

Фінляндія хоче вийти з ЄС

Уряд Фінляндії вимагає виведення 
країни з єврозони. Петицію підписали 
53 тисячі осіб, передає «Reuters». Ініціа-
тором став фінський політик Пааво Вяй-
рінен, який представляє країну в Євро-
парламенті. За його словами, економі-
ка в Швеції розвивається в останні роки 
швидше, тому що там немає євро. Якщо 
парламент схвалить петицію, в країні 
можуть провести референдум щодо ви-
ходу з ЄС. Політик заявив, що повернен-
ня власної валюти допоможе відновити 
конкурентоспроможність країни. 

Де проживають 
найбагатші люди світу?

З’явився рейтинг міст, у яких про-
живає найбільше доларових мільяр-
дерів. Його представив американський 
журнал «Forbes». До списку потрапи-
ли 25 міст, у тому числі Стамбул - 26 мі-
льярдерів, Париж - 22, Сінгапур - 21, 
Лос-Анджелес - 20, Тайбей - 20, Токіо 
- 18, Ханчжоу - 17, Даллас - 16, Гуанч-
жоу - 16, Мілан - 15, Сан-Паулу - 15. Банг-
кок, Дубаї та Делі облюбували 14 бага-
тіїв. Замикають рейтинг Чикаго, Жене-
ва і Пало-Альто - там проживає по 13 мі-
льярдерів.

Австрія, Угорщина і Чехія най-
вразливіші до пропаганди Росії

За інформацією західних спец-
служб, у РФ складений своєрідний 
рейтинг країн, найбільш вразливих 
до російської пропаганди. Про це 
йдеться у дослідженні німецького ви-
дання «Frankfurter Allgeine Zeitung». 
Найвразливішими до російської про-
паганди визнали три держави: Ав-
стрію, Угорщину і Чеську Республі-
ку. Німеччина розташувалася всере-
дині списку. Найменш вразливі - Ве-
лика Британія, Естонія, Данія. Видан-
ня стверджує: нині дестабілізація в ін-
формаційному просторі Німеччини є 
пріоритетним завданням для росій-
ських спецслужб. Загроза інформацій-
ної війни проти Німеччини дуже акту-
альна. Росія свідомо проштовхує  про-
паганду і сприяє розвитку політичних 
сил всередині країн ЄС, які налашто-
вані скептично щодо майбутнього Єв-
росоюзу, аби вбити клин між країнами 
євроспільноти.

Де бідні біженці беруть
 такі гроші?

Аби потрапити до Європи морем, 
мігрантам доводиться платити контр-
абандистам великі гроші, пише «Bild 
am Sonntag». Видання вказує: перетин 
Егейського моря для мігрантів коштує 
від чотирьох до шести тисяч євро. Тран-
спортування з Мілана - до Франкфурта-
на-Майні обходиться у 600-800 євро. А 
від Мілана - до Копенгагена - від 1400 до 
2000 євро. 

Трамп хоче заборонити візи 
для «Work and Travel»

Республіканець Дональд Трамп, у 
разі обрання президентом США, має 
намір заборонити візу J-1, за якою 
приїжджають учасники програм 

культурного обміну, у тому числі, за 
програмою «Work and Travel». Про це 
повідомляє «Associated Press». За цим 
типом віз у США щорічно приїжджає 
близько 300 тисяч іноземних студен-
тів, які знаходять там роботу. Трамп за-
явив, що візи J-1 переслідують корпора-
тивні інтереси для пошуку дешевої ро-
бочої сили. Американський мільярдер 
упевнений: студентів, які приїжджають 
за обміном, можна замінити молодими 
фахівцями із США.

Латвія прийняла закон 
щодо московитів-окупантів 
Сейм Латвії прийняв поправки до 

закону про нацбезпеку, згідно з яким, 
у разі нападу ворога ніхто не має пра-
ва вести з ним переговори, просити 
про помилування або капітулювати. 
У новому законі прописана тільки одна 
форма розмови з окупантом - зброй-
ний опір, повідомляють іноЗМІ. У 1940 
році, коли радянські війська увійшли в 
Латвію, вони дали латишам урок наці-
ональної безпеки. Безпека - вона або є, 
або її немає. Все інше - політика і про-
паганда. За свою безпеку треба бороти-
ся. Через 76 років Латвія виконала «до-
машнє завдання»: більше жодних по-
ступок ворогові. Так і прописано в зако-
ні. Латиші бояться повторити фатальну 
помилку, яку зробив перший президент 
країни Карліс Ульманіс: у 1940 році він 
прийняв ультиматум Москви і здав кра-
їну без бою. За новим законом, команди-
ри у кризовій ситуації зобов’язані поча-
ти бойові дії відразу, не чекаючи наказу 
згори. Озброєні «ввічливі люди» не ма-
ють права бути на чужій землі. Ніхто з 
вищої влади Латвії не може віддати на-
каз про капітуляцію. Це теж норма ново-
го закону. 

Підготувала
 Ольга ЧОРНА.

Світ

«Міністр фінансів Наталія Яресько 
заявила, що в 2016 році українська еко-
номіка зросте не на 2%, як прогнозува-
лося раніше, а на 1%. Каже, що її «не ті-
шить стан справ в агросекторі і мета-
лургії». А що зробив уряд, щоб поліпши-
ти ситуацію і в металургії, і в агросекто-
рі, і в інших галузях реального сектору 
економіки?», - обурився Олег Ляшко.

За словами нардепа-радикала, уря-
дові ініціативи якраз були спрямова-
ні проти українських промисловців та 
аграріїв. Зокрема:

- підвищення податкового наван-
таження та урізання спецрежиму для 
аграріїв (а спочатку намагались взагалі 
ліквідувати спецрежим);

- затвердження квот на експорт ме-
талобрухту в обсязі 1,1 млн тонн на 
2016 рік, що створює дефіцит сировини 
для вітчизняних металургів;

- намагання підвищення тарифів 
на залізничні вантажоперевезення, 
внаслідок яких український гірничо-
металургійний комплекс може «піти на 
дно» і потягти за собою всю економіку;

- спроба ліквідації податкових пільг 
по промисловій нерухомості, які ми таки 
відстояли в парламенті немалою мірою 

завдяки зусиллям Радикальної партії.
І цей перелік, за словами Ляшка, на 

жаль, можна ще й продовжувати.
Розуміючи хибність урядового еко-

номічного курсу, Радикальна партія за-
пропонувала альтернативний економіч-
ний курс, надіславши відкрите звернен-
ня Президенту, Голові Верховної Ради 
та Прем’єр-міністру України, з яким 
можна ознайомитися за посиланням 
http://www.slideshare.net/galasyuk/ss-
57665693» або на сторінці Олега Ляш-
ка у Facebook.  Комплексний антикризо-
вий план розвитку економіки України, 
запропонований радикалами, передба-
чає радикальні інституційні реформи та 
подолання корупції, фінансову стабілі-
зацію, здобуття енергетичної незалеж-
ності, цілеспрямований «розігрів» наці-
ональної економіки через стимулюван-
ня інвестицій, експорту та споживчого 
попиту, в тому числі, з використанням 
міжнародної фінансової допомоги, а та-
кож соціалізацію економіки.

Більш того, на виконання вищевка-
заного плану Радикальною партією вже 
внесено до парламенту низку законо-
давчих ініціатив, зокрема:

- законопроект №3872 щодо тим-

часового «замороження» розміру зе-
мельного податку для промисловості та 
аграріїв;

- законопроекти №№3868 та 3873, 
спрямовані на ліквідацію внутрішнього 
дефіциту сировини для металургійних 
підприємств;

- законопроекти №№2554а та 2555а, 
спрямовані на залучення інвестицій, у 
т.ч. іноземних, в реальний сектор еко-
номіки України через виробничі май-
данчики з готовою інфраструктурою та 
податковими стимулами (індустріальні 
парки);

- законопроект №2142а про створен-
ня експортно-кредитного агентства, що 
забезпечить зростання експорту про-
дукції з високою доданою вартістю, 
формування профіциту торгівельного 
балансу та довгострокову стабілізацію 
курсу гривні та ін.

«Радикальна партія закликає до не-
гайної зміни державної економічної по-
літики та невідкладної, скоординова-
ної між усіма гілками влади, реалізації 
запропонованого Антикризового плану 
розвитку економіки», - наголосив Ляш-
ко.

Максим ОБРАЗЦОВ.

Серйозні про-
блеми зі здоров’ям 
Миколи Ротмана 
вимагають кілька-
тисячних  щоден-
них витрат на при-
дбання необхідних 
ліків. Члени Спілки 
журналістів, роди-
на та друзі хворого поки-що самотужки 
вирішують ці проблеми, однак кошти 
вичерпуються. За таких обставин без 
допомоги благодійників та усіх небай-
дужих не обійтися.

Номер картки у Приват-
банку 4731217113345936.

Заздалегідь вдячні 
за розуміння і підтримку.

Ляшко запропонував 
АНТИКРИЗОВИЙ 

економічний план
Розуміючи хибність урядового економічного 

курсу, Радикальна партія запропонувала 
альтернативний економічний план, який 

дозволить у найкоротші терміни вивести країну з 
кризи та радикально покращити добробут громадян.

Відомому 
журналісту 

потрібна наша 
допомога

Голові Тернопільської 
обласної організації 
Національної спілки 

журналістів України, 
колишньому заступнику 
редактора газети «Вільне 
життя», а згодом – багаторічному 
головному редактору газети 
«Свобода», Заслуженому 
журналісту України, нашому 
колезі Миколі  Ротману потрібна 
фінансова підтримка меценатів 
та усіх людей доброї волі для 
лікування. 

Ляшко зустрівся з працівниками “Турбоатому”. 
Політик переконаний, такі підприємства держава 
повинна розвивати, а не продавати.



- Бог дає людині пізнати до-
бро у всій його досконалості, так 
і диявол, як основа зла, дає лю-
дині пізнати зло у всій його мер-
зенності. Відбувається щось по-
дібне до закону земного тяжіння, 
коли людина, стрибаючи в прір-
ву, розуміє, що їй потрібно дого-
ри, але вага власного тіла не дає 
їй зупинитись і повернутись на-
зад. Так само з моментом упаду 
в гріх, для людей відкривається 
своєрідний закон гріховного тя-
жіння, тобто нахил до зла. Люди-
на розуміє, що їй потрібно назад, 
до добра, до Бога, але тягар пер-
вородного гріха разом із масою 
щоденних, стократно помноже-
них особистих гріхів тягне її що-
раз нижче. І хочеться вірити, що 
є якась критична точка в пізнан-
ні людиною зла, щоб оглянутись 
назад, і з гріховної прірви погля-
нути у Небо, і зрозуміти – яке 
прекрасне добро, і як бездумно 
воно втрачається. 

Безмежно милосердний і лю-
блячий Отець Небесний дає лю-
дині надію, він обіцяє їй майбут-
нє спасіння. Очевидно, щоб стати 
людиною – Господь хоче пройти 
всі стадії людського життя. Тому 
й обирає Собі земну матір – Ма-
рію, дитину праведних Йоаки-
ма та Анни, котрої саме сьогод-
ні святкуємо Непорочне Зачат-
тя.  Тобто, Господь Бог дає мож-
ливість людині почати все спо-
чатку…

Отець Андрій продовжував 
проповідь. У церкві в день Святої 
Ганни людей було чимало. Кра-
єм ока помітив молоду жінку, яку 
раніше ніколи не зустрічав се-
ред своїх прихожан. Видно було, 
що вона нетутешня. Стояла осто-
ронь, очі  жодного разу не підве-
ла, усю службу, вважай, пропла-
кала. Уже й бабці, що стояли по-
руч зашикали, мовляв, цитьте, у 
церкві негоже плакати. Жінці на 
вигляд років тридцять, одягне-
на в світле півпальто, довгу кре-
мову сукню, каштанове волос-
ся сховане під тонесенькою хус-
тинкою. Ні прикрас, ні сліду ма-
кіяжу на блідому обличчі. Ви-
гляд швидше не хворобливий, а 
змучений.  

Після служби, сама підійшла 
до священика.

- Благословіть, отче…
- Бог благословить. Як вас 

звати?
- Анна… – жінка подивилася 

на нього, аж у душі щось пере-
вернулося.

- Чи можу я вам чимось допо-
могти? – отець Андрій вперше за 
своє життя відчував перед жін-
кою дивне тремтіння.

- Напевно… ні, дякую… я сві-
чечки поставлю і мені легше ста-
не…

- Горіння людського серця 
потрібніше Богові, ніж воско-

ва свічка. Наше духовне життя, 
участь в богослужіннях не об-
межуються лише свічкою. Вона 
не позбавляє від гріхів, не поєд-
нує з Богом, не дає сил до неви-
димої боротьби. Свічка сповнена 
символічного значення, проте не 
це нас рятує…

- Я і сама не знаю, що мене 
врятує…

- Господь врятує,  Анно, до-
віртеся йому. У ваших очах я по-
бачив багато смутку, а ще більше 
сумніву.

- Важко мені… і я не відчуваю 
допомоги Господа. Таке відчуття, 
що я у нього на узбіччі...

- Це не ви у нього на узбіччі, 
це він на узбіччі вашого життя. 
Поки ви не впустите його в своє 
серце, нічим він вам не допомо-
же. У кожного з нас свій шлях до 
Бога…

-  Дякую за ваші слова… 
Анна поставила свічки біля 

ікон, і перехрестившись, вийшла 
з храму.

Отець Андрій провів її погля-
дом і спустився з небес на землю. 
Жіночки стиха перемовлялися 
перед входом.

- Бачили онуку Зінчину?
- Ото вона в такій довгій сук-

ні була?
- Так, то це вона уже з тюрми 

вийшла? 
- Достроково випустили. При-

їхала до баби, видно, щоб окли-
гати. Бачили, яка страшна? Лиця 
на ній немає…

Жінки помітивши, що ба-
тюшка дивиться, припинили 
розмову й розійшлися кожна у 
своїх справах. Андрій згадав дав-
ню історію, яку чув колись у селі. 

Ця жінка на прекрасне ім’я 
Анна дійсно була засуджена на 
п’ять років за вбивство свого чо-
ловіка. Різне розповідали. Але 
сьогоднішня їхня зустріч проли-
ла світло на багато чого. Такої 
печалі й непрощенної самій собі 
провини, яка проглядалася в по-
гляді Анни, отець Андрій давно 
не бачив.

Молодий священик був при-
значений настоятелем храму в 
село три роки тому. Андрій  твор-
чий і наполегливий за своєю сут-
ністю. А як батюшка користу-
ється авторитетом у прихожан, 

його люблять, поважають, по-
стійно радяться в усіх питаннях. 
Пригадав, як Зіна Федорівна, 
баба Анни, приходила до нього зі 
сльозами і переживаннями через 
трагедію, яка трапилася в сім’ї її 
онуки. Скільки молилася і про-
сила Господа про допомогу.  Ан-
дрій особливо не вникав у пліт-
ки й пересуди, бо людям їсти не 
давай, тільки б осуд поклювати. 
Але з розповідей старенької зро-
зумів, що Анна до божевілля лю-
била свого чоловіка  і не змогла 
пробачити йому зради. Всадила 
ножа в груди… Кохання надзви-
чайно жорстоке почуття. Свяще-
ник досі розумів це лише теоре-
тично.  А тепер… 

Андрій прийняв сан, не одру-
жившись, і залишився вірним 
єдиній - Церкві. Не зустрілася 
йому до того часу жінка, яка б за-
чепила серце. А зустріч із Анною 
не рятувала навіть молитва. Він 
розумів усю абсурдність своїх ба-
жань і почуттів, але нічого не міг 
вдіяти із собою. 

Анна почала часто ходити до 
церкви, вони багато спілкували-
ся. Але ні поглядом, ні жестом, ні 
натяком жінка ніколи не  вияв-
ляла уваги до нього, як до чоло-
віка. У ньому вона бачила лише 
священика, наставника мудрого 
і світлого. А він не міг знаходи-
тися поруч, усе його єство розри-
валося від бажання пригорнути 
її до себе, вдихати запах її волос-
ся, торкатися ніжної шкіри. Після 
кожної розмови з жінкою молив-
ся. Шукав порятунку своїй гріш-
ній душі, просив допомоги в Гос-
пода. Шукав потрібних слів у свя-
тому писанні, які б наставили на 
путь істинний.

Але остаточне рішення при-
йняв після сповіді Анни. Їй по-
трібно було виговоритися і сер-
цем визнати всі свої провини пе-
ред Богом у святій Тайні Поку-
ти. Вона довго збиралася з дум-
ками. Саме в отці Андрієві бачи-
ла того, хто по-справжньому змо-
же  збагнути її стан, біль, тривогу, 
хвилювання і виявити не тільки 
гріхи, а й причини, через які вони 
постали. Як добрий лікар, який 
щиро прагне вилікувати, Ан-
дрій завжди намагався  спочатку 
правильно встановити діагноз 

– причину, обставини того чи ін-
шого гріха, а уже потім визначати 
його покуту. Він розумів наскіль-
ки гостро Анна відчуває потребу 
в зціленні своєї душі. І він гото-
вий був не просто прийняти спо-
відь, а й розділити увесь її тягар 
надвоє. Анна говорила, а він лед-
ве стримував сльози. Де ж у цій 
жінці могло поміститися стільки 
болю і горя, стільки страждання 
і сили? Порушуючи усі можливі 
й неможливі канони, Андрій обі-
йняв свою, тепер він розумів, що 
вона дійсно саме його жінка. 

- Не плач, ми всі потребуємо 
Божого прощення. Ми всі вчини-
ли гріх. Немає людини праведної 
на землі, що робила б добро й не 
грішила. Ніхто не може заробити 
в Бога прощення, не може запла-
тити за нього. Може лише отри-
мати його вірою, через благо-
дать і милість Бога. 

Анна, напевно, вперше зрозу-
міла, як багато вона означає для 
Андрія. 

…Панотець і колишня аре-
штантка зникли із села водно-
час. Ніхто не бачив, куди виїхали і 
коли. Незабаром з єпархії присла-
ли нового молодого священика. 
Таке таємниче зникнення двох 
людей ще довго не давало од-
носельцям спокою. Місцеві баб-
ки на посиденьках придумували 
різні версії. Одні розповідали, що 
Андрій та Анна виїхали закордон, 
де в них народилося двійко дітей. 
Інші бачили їх в Одесі на ринку 
на сьомому кілометрі, де начеб-
то мають свій магазин. А недавно 
донька сільського голови, яка на-
вчається в університеті, була на 
екскурсії в жіночому монастирі 
й серед монашок бачила молоду 
жінку, схожу на Анну. Намагалася 
поговорити з нею, але та розвер-
нулася і мовчки пішла.  

А по телевізору в репортажі 
з місця проведення АТО мигцем 
показали військового капела-
на, дуже схожого на отця Андрія. 
Але хто там міг встигнути розди-
витися? 

Шляхи Господні незвідані, 
але щороку на провідну неділю 
на могилі баби Зіни з’являються 
живі квіти, і чиясь рука насипає 
хрестика з піску…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Хто напише 
музику

*       *      *
Хуртовина снігом  мете,
Вітром завиває.
І в природу теплу весну
Вона не пускає.
Ще зима не відгуляла 
В березневих танцях.
Спить діброва у туманах,
Як в прозорій склянці.
Приспів:
А під снігом, а під снігом
Сон-трава квітує,
Бо вже весноньку-веснянку
Своїм серцем чує.
А під снігом, а під снігом
Вже струмок гуркоче,
Бо він першим диво-весну
Зустрічати хоче.
Березневі заметілі
Пісню нам співають
І поволі в інший простір
Вони відлітають.
Бо вже сходить над землею
Сонце, як жар-птиця.
Бо вже подих весни чути,
Земля веселиться.
Приспів.
Відлітають білі сніги
У краї далекі
А з весною прилітають
У наш край лелеки.
Озивається у гаї
Мелодія – пташка.
Йде весна прекрасна
Тепла, як чарівна казка.
Приспів.

Материнський 
рушник
Вишивала матуся рушник.
Вишивала весни  кольорами.
Ти до нього, мабуть, уже звик,
Що цілуєш узори устами.
Розцвіла вже на ньому зоря,
Мов та доля, що щастям сіяє.
Усміхається матір твоя,
Що із світу тебе виглядає.
Приспів.
Материнський рушник 
Ти з собою береш у дорогу,
Мов надію життя
І пророчий святий оберіг.
Материнський рушник –
Це щоденна молитва до Бога,
Щоб спасенний ти був –
Кожен крок твій
І кожен твій гріх.
Повертаєш на рідний поріг
І цілуєш натруджені руки.
Материнський рушник 

ти зберіг,
Щоб не було 

між вами розлуки…
Хай дорогу встеляє добро,
Хай узорами квітне стежина.
Вже дитинство 

минуло-пройшло,
А матусина ласка єдина.
Приспів.

Оксана КИШКАНЮК,
с.Слобідка

Заліщицького району.

№11 (143) / 16 березня-22 березня 2016 р.

Невигадана історія

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: методист 
Тернопільського районного 
будинку культури Олена Стадник.

    Бідне кохання

Після
сповідісповіді

- Колись він повернеться до тебе, - 
сказала стара циганка заплаканій Ярині 
в той день, коли на Володиному подвір’ї 
грали весільні музики.   

Дівчина лише махнула рукою. Не ві-
рила…  

…- Розпитала в людей про твоє кохан-
ня. Бідне воно. А, значить, тобі не потріб-
не, - злостилася Денисенчиха. 

- Мамо, не вам з Яринкою жити. Я ко-
хаю її, - захищався Володя. 

- Яринка… кохаю… Дурниці! І освіти у 
неї немає. 

- Поки що Яринка працює санітаркою 
в лікарні. Пізніше в інститут буде всту-
пати. 

- Їй до інституту, як… І, взагалі, не для 
того ми з батьком добра настаралися, 
аби ти привів бідну невістку. 

- Я не збираюся жити в селі.
- А де? У місті в гуртожитку зі своєю 

Яриною? Якщо зв’яжеш з нею життя, ні 
нашого благословення, ні весілля, ні до-
помоги, нічого не отримаєш! А ні… то, 
може, й про хату в місті подумаємо. 

Володя гадав: з батьком порозуміти-
ся буде легше. Але той навіть слухати не 
хотів…

Шкода було з Яринкою розлучатися. 
Добра, вродлива, розумна. Не її вина, що 
батько помер, коли зовсім малою була. 
Мамі, простій колгоспниці, важко раду 
давати. Тому й пішла Ярина після школи 
на роботу. 

…Дівчина щосуботи приїжджала з об-
ласного центру додому. А Володя щове-
чора - до неї. Цього вечора коханого не 
дочекалася. І наступної суботи - також. 
Уже й місяць минув, і другий… 

…У неділю вранці зібралася до райо-
ну, хресну з днем народження привіта-
ти. На розі вулиці, де жила хресна, було 
фотоательє. Ярина любила зупиняти-
ся біля вітрини, де викладали найкращі 
світлини. Зупинилась і тепер. Глянула й 
стерпла. На кольоровому фото - Володя 
з незнайомою дівчиною. До хресної при-
йшла із заплаканими очима.   

- Не побивайся, Яринко, - втішала та. - 
Ще зустрінеш свого судженого. До речі, зі 
мною працює жінка, родом з села, де той 
хлопчисько живе. Поцікавлюся, що там. 

Коли поверталась назад, знову зупи-
нилася біля вітрини. Здавалося, незна-
йомка насміхається з неї, мовляв, скіль-
ки не стій біля чужого щастя, все одно 
твоїм не буде. 

…Хресна, як і обіцяла, розпитала у 
співробітниці про Володю. Та знала його 
родину дуже добре. Жили по-сусідству - 
через три хати.  

Денисенчиха ра-
діла: син узявся за 
розум і залишив 
своє бідне кохання. 
Його наречена Галя 
- донька агроно-
ма. Майбутні свати 
за дружньою чар-
кою дійшли згоди: 
збудують у склад-
чину молодим хату 
в райцентрі. Тим 
паче, Галя там працює в школі. І Володя 
знайшов роботу - водієм керівника одно-
го з підприємств.         

- Син тепер біля начальства, - хвали-
лася Денисенчиха.

…Навесні Володя з Галею відгуляли 
весілля. А влітку взялися за будову. Хата 
виросла швидко. Її обгородили височен-
ним мурованим парканом. Щоразу Яри-
на проїжджала автобусом мимо помеш-
кання колишнього коханого. Свати купи-
ли старе обійстя біля центральної доро-
ги, аби звести дітям будинок у престиж-
ному місці. 

…В інститут Ярина не вступила. За-

кінчила медичне училище. Влаштувала-
ся медсестрою в поліклініку. Вийшла за-
між за Юрка - не красеня, зате з кварти-
рою і майстром на всі руки. Юрко був не-
говірким. І не надавався до романтики. 
Кохав дружину душею. Кликав Яринкою. 
І не знав, що цим ятрить її спогади. Так 
називав її Володя. Цей зрадливий хлоп-
чисько не йшов ні з серця, ні з голови. 
Немов поселився у якомусь таємному за-
капелку Ярининої душі. 

Коли народився син, а потім донь-
ка, місця спогадам про Володю залиши-

лося зовсім мало. А 
Юрко… Не спав но-
чами, коли діти хво-
ріли. Колисав, но-
сив на руках. На-
вчився готувати 
каші-чаї.   

- Не чоловік, а 
золото, - хвалила 
Яринина мати зятя. 
- Тепер таких мало. 
І в техніці тямить, і 

в хатніх ремонтах. Діти ще малі, а він їм 
вже на квартири заробляє. 

…Ярина з Юрком віддали заміж донь-
ку, одружили сина. 

- Ось і настала друга молодість, - жар-
тувала на роботі. - Залишилися з Юрком 
самі.  

- Насолоджуйтеся моментом, Ярино 
Петрівно, - мовила санітарка Зоя, смачно 
позіхнувши. - Мої доньки мало не кожно-
го вихідного внуків приводять. Та й се-
ред тижня часом буває. То в них забави, 
то справи, то ще щось… Ні одна, ні друга 
не хоче до свекрухи малих вести. 

Юрко захворів раптово і швидко згас. 

На сорок сьомому році Ярина овдовіла...
…У двері кабінету постукали. 
- Можна? - розгубено запитав чоловік 

з букетом квітів. 
- Марії Іванівни немає. Вона прийом 

пацієнтів сьогодні закінчила, - сказала 
Ярина, прийнявши незнайомця за від-
відувача поліклініки. 

- Я шукаю не лікаря, а Ярину… Петрів-
ну. Медсестру. 

- Це я. 
- Не впізнаєш… те?..
- Ні.
- Я - Володимир. Денисенко. Хотів би 

поговорити.  
Вона не знала, що відповісти. Він на-

решті здогадався віддати букета. 
- Може, в кафе підемо? Тут якось…   
- Яка в тебе справа? 
- Чув, ти стала вдовою. Я також уді-

вець. Вже більше року. Син з невісткою 
далеко. Жити самому не дуже… І кого-
небудь в хату не хочеться приводити. 
Маю господарку, бізнес. Деяким жінкам 
тільки цього й треба. А ти… Ми ж ко-
лись… Ми могли б… Ну, ти розумієш… 
Сама доля нас вирішила звести знову.  

Володимир багато говорив. Ярина 
слухала неуважно. Їй хотілося, аби він за-
мовк і швидше пішов. Вона не впізнала у 
цьому чужому чоловікові хлопця, якого 
колись кохала і який довго жив у потає-
минах її душі. 

- Що ти думаєш? - запитав.
Пригадала слова старої циганки.  
- Пізно ти прийшов, Володю. 
- Досі ображаєшся? Коли це все було?! 

Я ще загляну котрогось дня…        
Букет лежав на столі. Ярині подоба-

лись білі троянди. Але ці, подаровані гос-
тем з минулого, виглядали сумними і хо-
лодними. 

Заглянула санітарка Зоя. 
- Ви ще на роботі, Ярино Петрівно? 

Мені б прибрати. 
- Уже йду. І… тут квіти забули. Ві-

зьміть їх собі. 
- Які гарні! Багато. Можемо поділити-

ся. 
- Не люблю троянд. Колючі…           

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

“ “...Букет лежав на столі. 
Ярині подобались 
білі троянди. Але ці, 
подаровані гостем з 
минулого, виглядали 
сумними і холодними...

Мудрi слова
*Якщо чоловік готовий на все заради жінки, зна-

чить він її любить. Якщо жінка готова на все заради 
чоловіка, значить вона його народила…

*Чоловік запитав у мудреця, чому у жінок так часто 
болить голова? Мудрець подумав і відповів: голова бо-
лить від слабких чоловіків, а від сильних іде обертом.

*Якщо ти кидаєш у людину болотом, пам’ятай: 
воно може до неї не долетіти, а на твоїх руках зали-
шиться. 

*Чужа кишеня завжди товстіша, чужа робота 
завжди легша, чужі проблеми завжди простіші… І 
тільки свої діти – завжди кращі!

Омар ХАЯМ. 
*Квіти мають бути без причини. Щастя повинне 

бути справжнім. Дім – теплим. Любов – взаємною. 
Погода… А, взагалі-то, немає значення, яка погода…

Еріх Марія РЕМАРК.
*Твоє тільки те, що ти віддав іншим…

Св. Іоанн ЗОЛОТОУСТИЙ.

І до танцю,  
і до пісні мене 
вчила мати, -

Усе рідне, 
українське, 

треба 
шанувати.

Тепер мамину 
стежину я не 

забуваю,
Й веселитись 

українців сама 
вже навчаю.

Березень холод-
ним дощиком: крап, 
крап… Пронизливий 
вітрисько шарпає за 
плечі, куйовдить роз-
бишакувато волосся. 
Веснонько-красунечко, 
де ж ти забарилася? 

Коли розтопиш сво-
їм теплом останні кри-
жинки в моєму серці?

А, може, і ти, вес-
но, нічого не вдієш. Бо 
надто глибока рана, за-

подіяна зрадою найдо-
рожчої людини, розби-
тим на друзки кохан-
ням. Тож краще захова-
ти душу, ніби в мушлю, 
аби не ранити ще біль-

ше. Проводити у само-
тині вечори, наодинці 
з улюбленим фільмом 
і горнятком запашної 
кави.

І раптом – сонечко. 

Полоснуло промінням 
дощові краплини і ви-
гнуло на небі несподіва-
но грайливу райдугу. 

Ні, життя таки чудо-
ве. І, хтозна, коли нам 
зустрінеться справжнє 
кохання?

Інна КОВАЛЬ. 
м. Тернопіль.

Березнева райдугаЕтюд
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У вищому дивізіоні українського футболу зіграли матчі 
18 туру. Безсумнівно, що зустріч дніпропетровського 
«Дніпра» і донецького «Шахтаря», стала 

центральною спортивною подією минулих вихідних
«Дніпро» - «Шахтар» - 4:1 
Господарі з хорошим настроєм розпочали зустріч і досягли швидко-

го успіху. Активна гра на чужій половині поля допомогла Романові Зо-
зулі здійснити перехоплення, далі Джон Руїс зіграв у стінку з Матеусом 
і після пасу бразильця відкрив рахунок. Донеччани також не надто дов-
го сумували, і Даріо Срна використав навіс зі штрафного, щоб асисту-
вати Максиму Малишеву – 1:1. Ледь не переломним епізодом стала пе-
редостання хвилина першого тайму, коли знову не обійшлося без Зозу-
лі – він підключив до атаки Євгена Шахова, в якого чудово вийшов удар 
у нижній кут воріт Андрія П’ятова. 

Заміни і настанови тренерського штабу гостей на другу половину 
зустрічі не внесли суттєвого покращення у дії команди. До того ж, зно-
ву відзначився «Дніпро». Блискавична комбінація здобула гідне завер-
шення Романом Зозулею – 3:1. 

У компенсований час, коли ім’я переможця не викликало сумнівів, 
господарі довели справу до «великого» рахунку. За порушення правил 
арбітр  зустрічі Євген Арановський вказав на одинадцятиметрову по-
значку, з якої точно пробив Роман Безус. 

«Говерла» - «Металіст» - 1:0
Ужгородці з 18-ї спроби зуміли обіграти непереможних доти 

харків’ян.
«Волинь» - «Сталь» - 1:0
Лучани зуміли прийти до тями після минулого туру, а також злама-

ти хід поєдинку, який розпочинався не надто сприятливо для них.
«Зоря» - «Чорноморець» – 4:0
Перша перемога луганців після зими вийшла переконливою, але 

змусила їх добряче попрацювати, щоб здобути позитивний результат.
«Олександрія» - «Олімпік» – 0:0
Ні рідні стіни, ні чисельна більшість протягом 70-ти хвилин не до-

помогли олександрійцям здобути три залікові очки.
«Карпати» - «Динамо» - 1:2
Для перемоги у Львові одному з лідерів сезону знадобилося показа-

ти бійцівські та вольові якості, а також яскраву гру лідерів.
Після звітного туру, у якому втратив очки «Шахтар», кияни одноо-

сібно очолили турнірну таблицю.

На чемпіонаті Європи 
2016 року з греко-
римської боротьби, який 

завершився у Ризі, українці 
нарешті здобули золоту 
нагороду.

У ваговій категорії до 85 кг усіх своїх 
суперників поборов Жан Беленюк.

Зокрема, у поєдинку за золото йому 
протистояв грузин Роберті Кобліашві-
лі. Беленюк повів у рахунку (2:0), але 
його візаві вдалося відігратися (2:2), 
проте у другій трихвилинці Жан дотис-
нув суперника - 5:2.

Загалом на чемпіонаті Європи з 
греко-римської боротьби наша збірна 
виграла найбільше нагород. В активі 
українців 14 медалей (1 золота, 5 сріб-
них і 8 бронзових). На другому місці за 
кількістю нагород команда Росії - 12. У 
збірної Грузії - 9 медалей.

Загальнокомандний залік виграли 
росіяни (7-1-4). Другими стали грузини 
(3-2-4), третіми - турки (3-1-3). Україн-
ці на п`ятій позиції.

А ось на чемпіонаті Європи  з віль-

ної боротьби жіноча та чоловіча збірні 
України піднялися на п’єдестали поша-
ни. 

Цього року українські «вільники» 
завоювали 11 медалей різного ґатунку. 
Жіноча збірна посіла перше командне 
місце маючи 59 балів, що аж на 10 очок 
більше, ніж у “срібного” призера - Біло-
русі. 

Чоловіча збірна виборола третє міс-
це. Від лідера – команди Грузії -  україн-
ських борців відділило 8 балів. 

У першому матчі 1/8 
фіналу Ліги Європи 
УЄФА «Шахтар» у 

Львові переконливо виграв у 
«Андерлехта» - 3:1. А от яким 
буде загальний підсумок цього 
двобою, дізнаємося уже завтра.

 Перший тайм у виконанні «Шахта-
ря»  був зразковим. Протягом 40 хви-
лин господарі не давали супернику 
перевести подих, а самі двічі забили і 
ще, як мінімум, 4 стовідсоткові нагоди 
втратили. До першого голу призвело 
перехоплення м’яча  на половині поля 
гостей. Цю гостру контратаку гірняків 
«ювелірним» ударом завершив Тай-
сон. Ще через 3 хвилини тривалий ро-
зіграш кутового дозволив Даріо Срні 
влучно навісити на Олександра Куче-
ра – 2:0. 

Аж під завісу першого тайму «Ан-

дерлехт» нарешті перейшов на чужу 
половину поля, але тут же пропустив 
випад донеччан - гостей врятувала 
стійка воріт.

Після перерви суперник україн-
ського клубу перехопив ініціативу. 
Провалився лівий фланг «гірників», 
звідки пішов хороший навіс на даль-
ній кут воротарського майданчика, де 
Срна не встиг завадити бельгійському 
нападнику пробити точно у ціль – 2:1.

 На щастя, резерви сил у «Шахтаря» 
залишались. Не одразу, але зумів впи-
сатись у командні дії Бернард. Саме він 
заробив перший у другому таймі ку-
товий і сам його виконав, а Едуардо з 
«другого поверху» пробив під попере-
чину – 3:1. 

Перевага у два м’ячі – суттєвий ар-
гумент перед повторним матчем у 
Бельгії, який відбудеться 17 березня.

162 учасники з 14 облас-
тей України змагались на 
шести дистанціях у  рамках 
зимового чемпіонату Укра-
їни зі спортивної ходьби се-
ред дорослих, молоді, юніо-
рів та юнаків. 

Такі змагання відбулися 
в центрі Івано-Франківська. 
Честь Тернопільської області 
на турнірі захищали вихован-
ці тренера-викладача ОДЮСШ 
«Колос» Віри Зозулі.

Крістіна Поворознюк, 
змагаючись серед юніорів, 
стала срібною призеркою 
чемпіонату. Спортсменка ви-
борола друге місце, прой-
шовши дистанцію 10 км з 
особистим рекордом. Це ста-

ло для неї перепусткою на 
участь у складі збірної Укра-
їни в командному Чемпіона-
ті Світу зі спортивної ходь-
би, який 5-6 травня пройде 
у Римі.

Щодо інших учасників, то 
Русаліна Поворознюк у зма-
ганнях серед молоді на дис-
танції 20 км стала восьмою, 
Назар Савків та Назар Шилів-
ський, виступаючи серед юна-
ків, зайняли дев’яте та дванад-
цяте місця, тринадцятою се-
ред дівчат на дистанції 5 км 
була Віра Губанова. Загалом, 
набравши 120 очок, терно-
пільська команда зайняла де-
сяте місце, повідомляє «Інфо-
простір».

бельгійський бар’єр?

Чи здолає «Шахтар» 

Китаянка Хоу Іфань достроково 
стала чемпіонкою світу з 
шахів серед жінок. Вона 

виграла дев’яту партію в українки 
Марії Музичук та перемогла у матчі 
загалом з рахунком 6:3.

Матч за шахову корону проходив у Льво-
ві. На жаль, Марія Музичук не зуміла виграти 
жодної партії з дев’яти. Шість партій завер-
шились внічию, а у трьох сильнішою вияви-
лась китаянка.

Нагадаємо, українка Музичук здобула ти-
тул чемпіонки світу минулого року в квітні, 
коли обіграла в Сочі росіянку Наталію Пого-
діну. 

22-річна Хоу Іфань тримає першу позицію 
в рейтингу шахістів серед жінок і є двократ-

ною чемпіонкою світу. Марія Музичук у цьо-
му ж рейтингу Міжнародної шахової федера-
ції (ФІДЕ) посідає четверту позицію.

Цікаво, що кожну партію матчу за шахо-
ву корону у Львові символічно розпочинали 
відомі українці та люди, пов’язані з україн-
ським спортом.

Українській біатлоністці Надії Бєлкіній 
не було рівних у спринтерській гонці на 
етапі Кубка IBU в італійському Мартеллі.

Цей подіум став першим в особистій кар’єрі укра-
їнської спортсменки і одразу ж «золотим». У заочній 
боротьбі вона перемогла росіянку Світлану Слєпцову, 
яка завоювала «срібло».

«Бронза» дісталася біатлоністці із Франції Марін 
Болльє.

На борцівських килимах

З траси – на п’єдестал 

Завдяки «Дніпру» «Динамо» 
виходить у лідери

Музичук програла матч за шахову корону

ОЛЕКСАНДР 
УСИК –

 у п’ятірці 
найкращих 

боксерів світу 
Дев’яту позицію у 

цій же категорії зайняв 
ще один українець – 
Дмитро Кучер. А сьо-
ме місце у своїй катего-
рії «Напівважка вага» 
зберіг наш співвітчиз-
ник В`ячеслав Шабран-
ський.

Чемпіоном у кате-
горії «Суперлегка вага» 
став українець Віктор 
Постол, який раніше був 
визнаний відкриттям 
минулого року.

Спортсменка з Тернополя стала 
віце-чемпіонкою України 
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- Бог влаштував наш світ так, щоб людина за першої 
ж потреби мала поміч від природи, - переконана терно-
пільський фітотерапевт Марія Тройчак. - Переважно на-
весні та восени нагадують про себе загостренням хро-
нічні та задавнені хвороби. Тому варто звернутися за до-
помогою до весняних рослин. Вони не тільки знімуть 
симптоми, а й допоможуть одужати, набратися сили і 
наснаги. 

Природа прокинулась від зимового сну, підсніж-
ники потягнули до людей свої білі голівки. Ще трішки 
- і з’являться жовті, як сонечко, квіти мати-й-мачухи та 
інші першовесняні рослини.

- Ми можемо їх використувати для лікування та про-
філактики, - розповідає пані Марія. - Потрібно лише зна-
ти, які саме дерева, кущі, рослини від якої хвороби до-
помагають, і правильно їх вживати. Пам’ятайте, що всі 
рослини, а також гілочки з дерев та кущів не слід зби-
рати обабіч автодоріг, поблизу ліній електропостачан-
ня, залізниць, сміттєзвалищ. Найкраще їх зривати у лісі, 
а якщо у місті, то в глибині парку. 

Лікування весняними гілочками
Взимку, коли не було свіжих ягід, наші пращури ви-

користовували молоді пагони фруктових дерев. Напри-
клад, у гілочках малини теж є вітамін С і саліцилова кис-
лота. А кумарин, що міститься в них, сприяє зміцненню 
судин і профілактиці атеросклерозу.  Чай, приготований 
з гілочок смородини, сприяє обміну речовин, підтримує 
імунітет, має легку протигарячкову та протизапальну 
дію. Якщо у вас грип чи ГРЗ, змішайте гілочки смороди-
ни та малини - це найкраще поєднання для такого ви-
падку. 

Фаворитом серед чаїв з рослин вважається вишня. 
Напій з неї ароматний, яскраво забарвлений, має смак 
ягід і мигдалю. Відвар заряджає бадьорістю і силою на 
весь день. А скільки корисних властивостей він має! 
Це природний заспокійливий засіб, стимулятор робо-
ти головного мозку. Напій з вишні виводить зайву рі-
дину з організму, нормалізує роботу серця. Чай з гіло-
чок цього дерева позитивно діє на нирки, маючи м’яку 
сечогінну дію. Також він дуже акуратно вимиває пісок 
з нирок, знеболює сечовиділення при запальних про-
цесах. До того ж він має легку цукрознижувальну дію, 
особливо в суміші з гілочками та листям чорниці.

 Заварені сливові гілочки знімають стрес, розслабля-
ють і заспокоюють. Допомагають у лікуванні легеневих 
хвороб. Чай з гілочок яблуні п’ють при анемії, авітамінозі, 
атеросклерозі, ожирінні, розладах шлунково-кишкового 
тракту, хронічній втомі, аритмії, варикозному розши-

ренні вен. Його смак і лікарський склад залежить від 
сорту яблуневого дерева. Наприклад, кора яблуні міс-
тить вітаміни С, В1, В2, В3, пектини, цукри, залізо, калій, 
мідь та інші необхідні біоактивні речовини.

- Для приготування відвару потрібно витратити тро-
хи більше часу, ніж при заварюванні звичайного чаю, але 
воно того варте, - каже Марія Тройчак. - Візьміть найсві-
жіші пагони з кущів малини і смородини, молоді гілоч-
ки вишні та груші. Кору не знімайте - саме в ній найбіль-
ше біологічно активних речовин. Бруньки на цій стадії 
також найкорисніші, адже вони тільки набирають сили. 
Поріжте гілочки на маленькі шматочки, гарно промий-
те, залийте окропом, потримайте кілька хвилин на во-
дяній бані або на слабкому вогні. Посудину ретельно за-
кутайте і настоюйте від 2 до 4 годин. 

До слова, для приготування чаїв можна використо-
вувати гілочки, які доводиться видаляти під час весня-
ного обрізання. 

МАРІЯ ТРОЙЧАК: «Бог влаштував наш 
світ так, щоб людина за першої 
ж потреби мала поміч від природи»
З весняним теплом, коли проростає травичка і світить сонечко, приходить і весняний 

авітаміноз – дефіцит вітамінів, кількість яких зменшується в організмі людини 
після виснажливої зими.  Відчуваєте млявість, вас часто дратують дрібниці, іноді не 

можете довго заснути, а вранці - встати з ліжка? Важко сконцентруватися на роботі чи 
навчанні? Ці симптоми свідчать про те, що варто зміцнити свій організм. Адже за зиму він 
збіднів на вітаміни, біологічно активні речовини, мікроелементи.

З ініціативи відомого терно-
пільського фітотерапевта Марії 
Тройчак медичний центр «Бар-
вінок», що знаходиться у ліво-
му крилі готелю «Тернопіль»,  
розпочав благодійну акцію «До 
скрутного людського життя». 

- Ми проводимо безкоштовну 
діагностику всього організму за 
європейською програмою, - роз-
повідає пані Марія. -  Надаємо ви-
черпну консультацію (за попере-
днім записом) щодо діагнозу та 
використання фітокомпозицій 
від «Зеленої планети». 

Ця благодійна акція приуро-
чена 15-річчю заснування Асо-

ціації лікарів-католиків України, 
активною учасницею якої є Ма-
рія Тройчак, та присвячена року 
Божого Милосердя, яким визна-
но 2016 рік. Почергово вона від-
бувається у всіх європейських 
країнах. Цього року естафету пе-
редали Україні. 

- Асоціація лікарів-
католиків у нашій державі була 
створена в 2000 році у Львові 
для згуртування тих медичних 
працівників, які прагнуть жити 
відповідно до власного сумлін-
ня та науки святої Церкви не 
тільки для того, щоб самим чи-
нити за постулатами морально-

го вчення, а й популяризувати 
його, - додає Марія Тройчак. - Ме-
тою діяльності Асоціації є спри-
яння збереженню та зміцненню 
здоров’я українського народу, 
християнському служінню лю-
дям, утвердження ідей гуманіз-
му, а також сприяння вирішенню 
морально-етичних проблем у ді-
яльності лікарів, спираючись на 
принципи соціальної доктрини 
Католицької Церкви.

Сьогодні Асоціація співпра-
цює і входить у склад Світової  та 
Європейської асоціацій лікарів-
католиків. З нагоди 15-річчя 
організації у Львові відбулась 

урочиста академія та науково-
практична конференція на тему 
««Повага до людського життя».

Академія розпочалась Служ-
бою Божою у храмі святих без-
срібників Косми і Дам’яна. Під 
час науково-практичної конфе-
ренції  обговорювали діяльність 
асоціації, поняття здоров’я та 
хвороби, актуальні проблеми бі-
оетики, значення захисту життя 
людини. Також важливою була 
тема духовного проводу лікарів-
католиків. Духовний асистент 
Асоціації о. Корнилій Яремак на-
голосив, що кожен на своєму міс-
ці повинен творити добро. 

- Дуже важливо чути го-
лос Духа Святого, щоб завжди 
він був у наших серцях і давав 
нам любов, доброту, вміння з те-
плом ставитися до людей, осо-
бливо до пацієнтів, - наголосив 
він. -  У кожному з них бачити об-
раз страждаючого Христа і допо-
могати всім, чим можете. 

Благодійна акція у медично-
му центрі «Барвінок» триває з 26 
лютого по 26 квітня. Тож терно-
полян запрошують пройти без-
коштовне обстеження за сучас-
ною методикою та зміцнити своє 
здоров’я. 

Юля ТОМЧИШИН.

У Тернополі стартує медична благодійна акція

Відвар з гілок ожини
4 ст. л. гілок ожини залити 

2 склянками окропу. Настою-
вати 2 години. Процідити. Цим 
чаєм багаторазово полоскати 
порожнину рота і горло при 
ангінах, тонзилітах і фарингі-
тах. 

Чай з гілок абрикоса
1 ст. л. подрібнених гілок 

абрикоса залити склянкою 
окропу. Варити 1-2 хвилини. 
Настоювати 1 годину. Процідити і  вживати по чвер-ті склянки 4 рази на день для зміцнення імунітету та захисних сил організму. 

Настій з гілок берези
1 ст. л. молодих гілок берези подрібнити та залити 200 г окропу. Дати настоятися 1 годину. Пити по чверті склянки 4 рази на день. Цей настій використовують як жовчогінний, сечогінний і дезинфікуючий засіб.
 Та його не можна вживати при гострих захворю-ваннях нирок, а також вагітним жінкам.

Відвар з молодих гілок верби
1 ст. л. подрібненої кори з молодих гілочок вер-би залити 0,5 л окропу, проварити на слабкому вог-ні 5-7 хвилин. Настояти півгодини. Вживати по 1 ст. л. 

3 рази на день. Використовувати для 
лікування головного болю, невралгії, 
різних форм неврозу, подагри. 

Чаї від грипу і простуди
При застуді або грипі завжди допо-

магають гарячі напої, а особливо чаї з 
лікарських рослин чи гілочок з дода-
ваням меду.

Чай з квітів мати-й-мачухи
1 ст. л. свіжих квітів мати-й-

мачухи залити склянкою окропу. На-
стояти 20-40 хвилин, процідити, до-дати 1 ч. л. меду. Пити гарячим по третині склянки тричі на день. 

Малиновий чай
2 ст. л. листя сушеної малини  залити 1 склянкою окропу, настояти 15-20 хвилин, процідити. Пити га-рячим  2-3 рази в день. 

Настій калини з медом
Свіжі або заморожені ягоди калини потовкти і змі-шати з медом, розбавити кип’яченою водою кімнат-ної температури. Вживати по 0,5 склянки 2-3 рази на  день. Сприяє швидкому одужанню від простудних за-хворювань. 

Підготувала Юля ТОМЧИШИН.

Марія Тройчак поділилася з читачами «Нашого ДНЯ» рецептами корисних чаїв. 
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Гороховий суп з локшиною
Потрібно: 0,5 склянки гороху, 2 карто-

плини, 1 цибулина, 0,5 скл. борошна, 4 ч. 
лож. олії, зелень, сіль і чорний мелений пе-
рець.

Приготування: Приготуйте локшину. У 
борошно насипте щіпку солі, додайте олію 
і 2 ч. ложки води. Замісіть тісто і залиште 
на годину. Тісто тонко розкачайте і поріж-
те смужками.

У каструлю налийте 1,5 л води і засип-
те промитий і замочений горох. Варити на 
слабкому вогні до готовності. Додати нарі-
зану кубиками картоплю. Коли картопля 
буде майже готова, додати локшину. У суп 
додати спасеровану цибулю, посолити, по-
перчити, прикрасити зеленню.
Морквяно-яблучний суп

Потрібно: 6 морквин, 1 цибуля, 1 стебло 
цибулі порей, 2 см імбиря, 3 зубчики часни-
ку, 1 яблуко, 30 мл оливковкової олії, 1,5 л 
овочевого бульйону.

Приготування: Почистити моркву і 
яблуко, нарізати великими шматочками. 
Дрібно порізати цибулю, імбир, часник.

У сотейнику обсмажуємо на оливковій 
олії цибулю до прозорості, додаємо імбир і 
часник, ще 3 хвилини і можна знімати. Тим 
часом бульйон повинен закипіти. Додаємо в 
нього обсмажену цибулю і варимо 2 хвили-
ни. Саме час додати моркву і яблуко. Вари-
ти треба до готовності моркви - проколіть 
її виделкою, якщо входить легко - все гото-
во! Злийте більшу частину бульйону в окре-
му ємність (вона ще може пригодитися). І 
занурювальним блендером пюріруйте суп. 
Якщо здається, що він занадто густий - до-
давайте бульйон і продовжуйте працювати 
блендером. У результаті повинна вийти од-
норідна, дуже ніжна і ароматна суміш.
Зупка з корінців

Потрібно: 1 головка капусти кольрабі, 
морквина, селера, коріння петрушки, пас-
тернаку, квасоля, 2-3 картоплини, цибули-
на, 3 ст. л вівсяних пластівців, сіль, перець, 
сушений базилік та майоран. 

Приготування: Усі овочі почистити і 
порізати кубиками. Цибульку з морквою 
ледь підсмажити на ложці олії. Першими в 
підсолений окріп додати капусту, моркву і 
цибулю, за 5 хв – селеру, петрушку і пастер-
нак, і ще за 5 – картоплю і квасольку. Через 
10 хв після закипання – додати 3 чубатих 
ложки вівсяних пластівців, щіпку перцю, а 
також трошки базиліку і майорану. Коли за-
кипить – вимкнути і залишити під покриш-
кою настоюватися.

За півгодини можна споживати – з сме-
танкою чи без. Така зупка дуже добра на-
віть на другий-третій день, бо набирає сма-
ку овочів.

Також, подібну страву можна приготу-
вати як суп-пюре. В такому випадку не до-

давайте крупи, зупу збийте блендером, а 
подавайте з сухариками і крапелькою зеле-
ного табаско.
Салат «Квітка»

Потрібно: Тунець (1 банка), 200 г кон-
сервованої кукурудзи, 200 г вареної квасо-
лі, 3 помідора, 3 огірка, 2 болгарських пер-
ці, 1 цибуля-порей (біла частина), зелень пе-
трушки, майонез та сіль за смаком.

Приготування: Огірки та помідори на-
різати кубиками, порей — кільцями, бол-
гарський перець — кубиками, петрушку 
дрібно посікти. З тунця та кукурудзи злити 
рідину, тунець розімнути виделкою. Салат 
викладати на блюдо шарами: квасоля, ма-
йонез, кукурудза, майонез, тунець, цибуля-
порей кільцями, петрушка, помідори 
(трошки посолити), майонез, болгарський 
перець, огірки (трохи посолити). Верх сала-
ту добре змастити майонезом та прикраси-
ти зеленню чи овочами за бажанням. Дати 
настоятися одну годину в холодильнику.
Салат з буряком 
і грецькими горіхами.

Потрібно: 2 буряки, жменя грецьких  
горіхів, 75-100 г чорносливу, рослинна олія, 
сіль, чорний мелений перець.

Приготування: Буряк необхідно відва-
рити, остудити, натерти на середній тертці. 
Чорнослив і горіхи дрібно нарубати (або по-
дрібнити у м’ясорубці), перемішати з буря-
ком, приправити сіллю, перцем, олією.
Гречані котлети з грибами

Потрібно: 1 скл. гречаної крупи, 200-
300 г грибів (шампіньйони), 1 цибулина, 1 
морква, 100 г житнього хліба, часник, зе-
лень, сіль, спеції для м’ясного фаршу.

Приготування: Варену гречку остуди-
ти. Гриби обсмажити на рослинній олії з ци-
булею і морквою. З’єднати гречку і обсма-
жені гриби, додати розмочений хліб, спеції 
і зелень, перемішати (можна блендером). 
Зробити з гречаного фаршу котлети, обва-
ляти їх у сухарях для панірування, обсмажи-
ти на рослинній олії.
Корисна морквочка

Потрібно: 400 г моркви, 100 г свіжеви-
чавленого соку апельсина, 0,5 ч. л. соку ли-
мона, 0,5 ч. л. тмину, 0,5 ч. л. коріандру, 0,5 
ч. л. розмарину, перець мелений, 2-3 ст. л. 
оливкової олії, сіль до смаку.

Приготування: Моркву миємо, чис-
тимо і ріжемо кружальцями або брусочка-
ми, як подобається. Приправи подрібнює-
мо і вимішуємо в них моркву, додаємо олію 
і сік лимона. Ставимо в розігріту до 200 гра-

дусів духовку на 20 хвилин, опісля моркву 
злегка перемішати і залити соком апельси-
на і поставити в духовку ще на 15 хв. Мож-
на запікати і без соку, а полити ним вже го-
тову страву.

Страву можна використовувати в ді-
єтичному харчуванні. У моркві містяться 
багато вітамінів: В1, В2, В6, З, Е, РР, значна 
кількість солей кальцію, магнію, натрію, 
фосфору та заліза. Вона є рідкісним винят-
ком  – у вареному та запеченому вигляді  
містить більше корисних речовин, ніж у си-
рому. Смачного вам!
Гриби зі шпинатом

Потрібно: 200 г печериць, 200 г шпина-
ту, 3 ст. л. олії, 1 зубець часнику, 1 ст. л. кетчу-
пу, сіль та перець за смаком, 12-15 малень-
ких сухариків.

Приготування: Печериці помити, по-
чистити, дрібно порізати та обсмажити 5 
хв. на олії. Додати шпинат (можна заморо-
жений). Протушити ще 5 хв., додати дріб-
но нарізаний часник та кетчуп. Посолити та 
поперчити до смаку. Ще 2-3 хв. просмажити. 
На тарілку викласти сухарики (можна зро-
бити вдома, а можна купити готові), звер-
ху викласти ще теплі гриби зі шпинатом. 
Можна притрусити тертим сиром, так буде 
смачніше. Також готові гриби зі шпинатом 
можна подрібнити в блендері – вийде ори-
гінальна намазку на хліб.

 Домашній лаваш
Потрібно: 1 скл. теплої води, 1 ч. л. су-

хих дріжджів, 1 ст. л. рослинної олії, 1 не-
повна ч. л.  солі, 0,5 ч. л. цукру, 2,5-3 скл. бо-
рошна 

Приготування: Розчинити дріжджі у 
воді, додати олію, сіль і цукор, підсипаю-
чи борошно, замісити еластичне тісто, ви-
мішувати дві хвилини, потім переклас-
ти в змащену олією миску, накрити і дати 
підійти 1 год. Тісто, що підійшло, обімну-
ти і поділити на 9-10 частин (це залежати-
ме від того якого розміру у вас сковорода), 
шматочки тіста прикрити плівкою, дати їм 
постояти хвилин 5, так їх буде легше тон-
ко розкачати.

Розігріти добре найбільшу сковороду, 
яка у вас є. 

Беремо шматочок тіста, стіл посипа-
ємо борошном, розкачуємо пласт тонко, 
не більше ніж 1-2 мм і акуратно перено-
симо на суху сковороду. Якщо коржик ви-
йде навіть трохи більший за розміром, не 
страшно. Тісто можна розподілити на стін-
ках сковороди. Пекти кілька секунд з кож-
ного боку, якщо побілів, і з’явилося декіль-
ка рум’яних крапок, відразу перевертати. 
Чим довше коржі пектимуться, тим сухі-
шими вийдуть. Тому не варто перетриму-
вати лаваші на сковороді. Готові лаваші 
складати гіркою, накривати відразу тка-
ниною або чистим рушником. Деякі гаря-
чі лаваші можна вкладати всередину, тоді 
вони швидше пом’якшаться. Залишити 

загорнутими, доки не вистигнуть, потім 
можна перекласти в поліетиленовий па-
кет і так зберігати. Використовувати для 
приготування шаурми і різних закусок.
Пісний шоколадний пиріг

Потрібно: 2 скл. цукру, 3 скл. борошна, 
1/2 скл. какао, 3/4 скл. олії, 1 ч. л. солі, 2 ч. л. 
соди, 2 ст. л. (6%) оцту, 20 г ванільного цу-
кру, 2 скл. холодної води.

Приготування: Змішати борошно з ка-
као та просіяти. Додати цукор, сіль, соду, 
ванільний цукор. Додати олію і оцет., потім 
додаємо холодну воду.

Тісто за консистенцією має бути, як 
сметана середньої густоти. 

Випікати 30-40 хвилин при 180-200 
градусах. 
Пісні яблучні кекси  
з курагою

Потрібно: 200 г борошна, 100-150 г цу-
кру, 1,5 ч.л. порошку до печива, 1 ч. л. кори-
ці, 4 ст.л. олії, 250 г яблучного пюре , жме-
ня кураги.

Приготування:  Курагу дрібно поріза-
ти. Борошно, цукор, розпушувач, корицю 
і курагу змішати у великій мисці. Яблучне 
пюре змішати з рослинною олією. З’єднати 
його з маслом і з сухими інгредієнтами. 
Змастити формочки рослинною олією і на-
повнити їх тістом. Пекти при температу-
рі 180 градусів близько 30 хвилин. Готов-
ність перевіряти дерев’яною паличкою. 
Остудити у духовці, посипати кекси цукро-
вою пудрою.

Аби приготувати пюре, потрібно за-
пекти яблука у духовці (видаливши сер-
цевину), потім подрібнити, додавши тро-
хи води. Шкірку викинути. Або взяти гото-
ве яблучне пюре для дитячого харчування.

Рогалики з корицею
Потрібно: 2 скл. борошна, 300 мл води, 

2 ст. л. цукру, 2 ст.л. оливкової олії, 25 г сві-
жих дріжджів, сіль. Для начинки: 1 ч. л. ко-
риці, цукор. Для посипки: 2 ст. л. кукурудзя-
них пластівців, 2-3 ст. л.цукрової пудри.

Приготування: Воду закип’ятити, до-
дати цукор та олію, перемішати і залиши-
ти, щоб трішки охололо. У теплу воду до-
дати дріжджі, залишити до утворення “ша-
почки”. У глибоку миску просіяти борош-
но, додати сіль, зробити заглиблення, куди 
вилити воду з дріжджами. Замістити тіс-
то, накрити плівкою і залишити на 40-60 
хв., щоб підійшло.  Потім тісто розділити 
на дві частини, розкачати коло, поділити 
на 12 рівних сегментів. На широкий край 
викласти начинку і сформувати рогалики. 
Їх викласти на форму з папером для випіч-
ки, дати підійти 20-25 хв., змастити рога-
лики холодним міцним чаєм і посипати по-
дрібненими  пластівцями. Випікати близь-
ко 20 хвилин при температурі 190 граду-
сів. Готові рогалики густо посипати цукро-
вою пудрою.

Нікому хай не буде 
лячно, бо постити 
теж можна смачно

Смачних пісних страв набагато більше, ніж
 видається на перший погляд. Це - і салати, і супи, 

і каші, і навіть пироги. Тож пропонуємо цікаву 
добірку рецептів, які обов’язково стануть вам

 у пригоді під час Великого посту. 
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Дозвілля

Відповіді

Операційна. Медсестра радісно по-
відомляє:

- У хворого з’явився пульс, він по-
вертається!

Студент-практикант у відповідь:
- Повертатися - погана прикмета.

  
На дачі п’яний чоловік повзком 

пробирається додому, назустріч йому 
змія.

Чоловік:

- Ти куди повзеш?
Змія:
- Шшшшш...
- Правильно, всі сплять, не будемо 

голосно розмовляти.
  

У родині народилася трійня. Щасли-
ва мати показує чоловікові немовлят і 
запитує:

- Що скажеш?
Той довго роздивляється й нарешті 

каже:
- Я взяв би ось цього, з рожевими 

щічками.
  

- Коханий, правда, що я у тебе єди-

на? 
- Ви сьогодні змовилися всі, чи що?!

  
Клієнт запитує у перукаря:
- Навіщо ви такі жахливі історії роз-

повідаєте? У мене аж волосся на голові 
дибки стає.

- Нічого, стригти буде легше. 
  

- Зовсім совість втратив! - сварить 
дружина свого благовірного. - Варто 
побачити привабливу дівчину, як забу-
ваєш, що ти одружений!

- Навпаки, кохана! Саме тоді я про це 
й згадую!

  

- Тату, чому цукерки загортають у 
обгортки, які шелестять?

- Щоб уся квартира чула, як наша 
мама худне.

  
Дільничний запитує сільського зло-

дія:
- Навіщо було красти квочку разом 

з яйцями?
- Я подумав, що це негуманно - роз-

лучати дітей з матір’ю. 
  

Дружина - чоловікові:
- Коханий, повтори, будь ласка, ще 

раз три мої улюблені слова.   
- Я тобі куплю…

Украiнськi 
жарти

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні
 торгові представники. 
Тел. (098) 932-00-28 

Інформація про ваше минуле, 
сьогоднішнє і що вас чекає завтра, 
знімаю вроки, вінок безшлюбності, 

поставлю сильний дзеркальний
 захист, можлива особиста

 зустріч і консультація на відстані.
Тел. (096)556-10-28 (питати Інну). 

Продаю
Приватизовану дачну ділянку 7 сотих в 

Підгородньому (кооператив “Діброва“) без за-
будови. 

Телефон: (096) 800-96-96

.
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У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та доставка 

видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

Передплата-2016 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 12,93 грн.
3 місяці – 38,09 грн.

6 місяці –  74,48 грн.
9 місяців – 111,82 грн.

ГОРОСКОП
з 16 по 22 березня
Овен  

Друга половина тижня 
виявиться суперечливою. 
На перший план вийдуть 
особистi справи. Новi вра-
ження дозволять поглянути 
на бiльшiсть речей iнакше.
Телець 

Чудовий час для 
експериментiв i творчої 
самореалiзацiї. Наприкiнцi 
тижня з’ясовуватимете сто-
сунки з ближнiми щодо побу-
тових проблем. Будьте терп-
лячими – і все владнається. 
Близнюки 

Майже всi плани ви змо-
жете вдало реалiзувати. Та-
кож берiться за справи, про-
буйте себе в новому амплуа, 
розвивайте таланти. Усе це 
дасть хорошi результати.
Рак 

Очiкується енергiйний 
перiод. Ви багато чого встиг-
нете не тiльки для себе, а й 

для оточуючих. Якщо ви на 
когось ображенi – саме час 
усе виправити.
Лев 

У вас з’являться новi, iнодi 
майже неочiкуванi способи 
досягнення цiлей. Не бiйтеся 
мiняти плани, результат пе-
ревершить усi сподiвання.
Діва 

Попереду час перемог. Ви 
встигнете бiльше, нiж плану-
вали. Це стосується робочих i 
домашнiх справ. Вихiднi днi 
присвятiть дiтям i близьким 
людям.
Терези 

Будьте готовi до того, що 
займатиметеся давнiми про-
блемами, iнакше вони пере-
творяться на снiгову лавину. 
У вихiднi влаштуйте приєм-
ний вiдпочинок.
Скорпіон 

Для вас тиждень буде на-
сиченим i непередбачуваним. 
Вiдвiдайте цiкавi заходи, це 
надихне на новi iдеї. Звернiть 
увагу на здоров’я.

Стрілець 
Ви можете опинитися у 

ситуацiї, коли доведеться ви-
конувати роль третейського 
суддi. Не поспiшайте з висно-
вками, оскiльки з цими людь-
ми ще доведеться стикатися.
Козеріг 

Найближчим часом при-
святіть трошки часу собі. По-
чаток весни – гарний період 
для нових яскравих вражень. 
Мрійте і втілюйте свої заду-
ми у життя. Фортуна на ва-
шому боці.
Водолій 

Тиждень буде для вас 
цiкавим i динамiчним. Робiть 
висновки i будуйте пла-
ни, а реалiзувати їх краще 
у вихiднi. Будьте уважнi з 
фiнансами.
Риби 

Не приймайте 
вiдповiдальних рiшень, ви 
можете переоцiнити свої 
сили. Незабаром фортуна 
знову буде на вашому боцi. 
Час переходити до активних 
дiй.

Якщо Ви енергійні, відповідальні,  
комунікабельні, креативні, тоді завітайте в редакцію 

газети «Наш ДЕНЬ». 
Запрошуємо на роботу  

рекламних агентів.
Резюме надсилайте на скриньку: nday-te@ukr.net

Детальніше за телефоном: (0352) 40-77-60

Погода в Тернополі  
й області

16 березня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 2-3 градуси моро-
зу, вдень 1-3 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.25, захід - 18.26. 

17 березня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 0-1, вдень 4-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.23, захід - 18.28.

18 березня - хмарно, дощ, 
мокрий сніг, вночі 2-3, вдень 3-4 
градуси тепла. Схід сонця - 6.21, 
захід - 18.29. 

19 березня - хмарно, вночі 
можливий дрібний сніг, темпе-
ратура повітря вночі 1-4, вдень 

2-3 градуси морозу. Схід сонця - 
6.18, захід - 18.31.

20 березня - хмарно, дріб-
ний сніг, дощ, температура по-
вітря вночі 0-2 градуси моро-
зу, вдень 1-3 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.16, захід - 18.32. 

21 березня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 0-1, 
вдень 2-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.14, захід - 18.34. 

22 березня - хмарно, дощ, 
можливий мокрий сніг, темпера-
тура повітря вночі 0-2, вдень 0-1 
градус тепла. Схід сонця - 6.12, 
захід - 18.35.

Вітаємо!
Михайла Анишка

із села Лози 
Збаразького району

з Днем 
народження!

Хай пливе щасливо Твій жит-
тєвий човен
І минає стрімко береги круті, 
І любові буде хай завжди він повен, 
То найголовніше у людськім житті.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки,
Радості й миру, чистого неба,
І теплого сонця – на довгі роки.
 Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть!
А Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба!

З найкращими побажаннями - мама Наташа, брат 
Степанко, тьотя Валя, дядько Міша, двоюрідний 

брат Іван та двоюрідна сестра Марійка.

Вітаємо!
Мудрого керівника,чудового спеціаліста,  хорошу людину - 

головного лікаря Лановецької ЦРЛ
Омеляна Миколайовича Гулька

з Днем народження! 

Більше 20 років Ви очолюєте наш заклад. 
І майже чотири десятиріччя повертаєте 

здоров’я людям. Тож нехай Господь благосло-
вить і Вас своєю незмірною ласкою, дарує 

радість, мир, сімейне благополуччя. Хай Вас 
зігріває тепло сердець вдячних пацієнтів.

Бажаєм щастя і достатку, 
Ясного неба і тепла, 
В житті Вам - злагоди й порядку, 
Щоб доля світлою була. 
В роботі – успіхів, везіння, 
У справах – вічного горіння! 

Спокою, миру і гарної долі,
Запалу, енергії, сили доволі. 
Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 
На довгих стежинах Вашої ниви 
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

З повагою – колектив травматологічного відділення 
Лановецької центральної районної лікарні.

Афіша
Тернопільський дра-

матичний театр імені 
Тараса Шевченка

16 березня -  музична 
комедія «Гуцулка Ксеня»

17 березня – музична 
комедія «Наталка Полтав-
ка»

19 березня – легенда 
про кохання «Наречена сві-
танкової зорі»

20 березня – музична 
комедія «Летюча миша»

Тернопільська обласна 
філармонія

7 квітня о 18.30 соль-
ний концерт Наталії  ПРИ-
СІЧ.

У програмі найкращі 
арії Дж.Россіні, Дж.Пуччіні, 
Ш.Гуно, А.Дворжака, Ф.Ле-
гара, Л.Бернстайна, А.Лара, 
Ж.Оффенбаха.


