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Заснований у червні 2013 року

20 стор.
Життєві історії
у “Сімейному гніздечку” 10-11  стор.

8 стор. І прости нам
провини 
наші…

13  
стор.

У рамках  
регіонального 
публічного 
благодійного 
проекту «Людина-
меценат 2015 
року» у Тернополі 
зібрали понад 
сто тисяч гривень 
для хворих дітей
На фото Михайла Урбанського: 
лауреати проекту “Людина-
меценат 2015 року” учасники  
Ліги підприємців “Українська 
справа” Михайло Ратушняк, 
Василь Глемба, Ігор Парій та 
головний редактор газети 
“Наш ДЕНЬ” Зіна Кушнірук.

Ліля Проць  
у прем’єрі рубрики

Щоб повірити у добро, 
треба почати його робити

Вишнівецькі лікарі 
врятували життя 
матері і дитини

Вдячність
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«Я сьогодні у Тернополі для того, щоб показа-
ти всій Україні, яким чином треба рухатися впе-
ред. Тернопіль має потужний потенціал, у місті 
працює дуже класна команда на чолі з міським 
головою. Я знаю Сергія Надала не лише як мера 
Тернополя, а й по його роботі в Асоціації міст 
України, де він обіймає вкрай важливу посаду го-
лови бюджетного комітету», - зазначив Геннадій 
Зубко.
Геннадій Зубко: «Тернопільська грома-
да є дійсно Громадою з великої букви»

Міністр регіонального розвитку також на-
звав Тернопіль Громадою з великої букви.

«На сьогоднішній день мерія Тернополя взя-
ла на себе всі повноваження для розвитку міста. 
Тернопільська громада є дійсно Громадою з ве-
ликої букви, де управлінські функції здійснюють 
ефективні менеджери. Саме це - головна причи-
на, змін у Тернополі, які ми будемо впроваджу-
вати в інших містах України», - підкреслив Ген-
надій Зубко.

Для прикладу, віце-прем’єр зауважив, що у 
Тернополі дуже добре розуміють важливість 
термомодернізації та залучення альтернатив-
них джерел палива, як єдиного способу позбути-
ся залежності від газу держави-агресора. 

«Тернопіль вже активно бере участь у «Про-
грамі розвитку муніципальної інфраструктури 
України», через яку виділяються кошти на модер-
нізацію інфраструктури житлово-комунального 
господарства. Тернопіль також залучив кошти 
Світового банку на реконструкцію водопоста-
чання та систем теплопостачання. Дуже важли-
во, що під час реконструкцію Тернополя не лише 
вкладають кошти, а й впроваджують нові техно-
логії. Це не лише дає змогу тернополянам реаль-

но економити на тарифах на тепло та водопос-
тачання, а й зменшує загальний рівень спожи-
вання російського газу. Тому, я запропонував ме-
рії Тернополя ще одну нову програму термомо-
дернізації будівель, яка буде реалізована спільно 
з Європейським інвестиційним фондом», - зазна-
чив міністр регіонального розвитку.
Сергій Надал: «Тернопіль може стати 
першим містом в Україні, де взагалі від-
мовляться від російського газу»

У свою чергу, міський голова Тернополя Сер-
гій Надал зазначив, що стратегічна мета міської 
влади – повністю відмовитися від споживання 
російського газу.

«Вже у найближчій перспективі у нашому 
місті почнуть діяти котельні на альтернативних 
джерелах енергії, тобто Тернопіль може стати 
першим містом в Україні, де взагалі відмовлять-
ся від російського газу», - зауважив міський го-
лова Тернополя.

Наостанок міністр регіонального розвитку з 
пообіцяв на центральному рівні посприяти по-
кращенню сполучення Тернополя з іншими міс-
тами України. 

«Перспективи у Тернополя дуже гарні. Однак, 
унікальне географічне розташування міста ще 
не дало того позитиву, на який воно заслуговує.  
Тому сьогодні спільно з міським головою Терно-
поля Сергієм Надалом ми обговорювали продо-
вження ремонту місцевих доріг та інфраструкту-
ри. І, що не менш важливо, магістральних доріг, 
в які потрібно вкладати кошти з центрального 
бюджету. Наша мета - зробити Тернопіль більш 
доступнім як для українців, так і для іноземних 
туристів», - підсумував Геннадій Зубко.

Віра СОТНИК.

Інвестиції заходять у той край, де працюють 
фахівці. «Для підсилення робочої бази громадам 
необхідно тісніше працювати з бізнесом, вони 

мають бути замовником кадрів у своїх регіонах», 
– наголосив Віце-прем’єр-міністр–Міністр 
регіонального розвитку Геннадій Зубко на зустрічі 
з представниками Великогаївської об’єднаної 
територіальної громади, в рамках візиту на 
Тернопільщину.

За словами Віце-прем’єр-міністра, оскільки Тернопільська об-
ласть є лідером України за кількістю створених об’єднаних тери-
торіальних громад, вона може бути прикладом для інших у цьо-
му питанні.

Очільник Тернопільщини Степан Барна запевнив, що влада 
області підтримає кожного інвестора, який готовий працювати 
законно, сплачувати податки та створювати нові робочі місця.

«Ми переконані, що влада і бізнес мають бути партнерами, – 
наголосив Степан Барна. – Разом з підприємцями ми реалізува-
ли чимало проектів, тому надіємося на таку співпрацю й надалі. 
Наразі працюємо, щоб залучати інвестиції і в об`єднані терито-
ріальні громади».

У свою чергу Віце-прем’єр-міністр нагадав, що громади мо-
жуть робити ставки не тільки на кошти інвесторів. Вони мають 
змогу використовувати кошти, передбачені державою на розви-
ток об’єднаних територіальних громад.

«Це кошти Державного фонду регіонального розвитку – у 
2016 році їх обсяг складає 3 млрд грн., та субвенція на розви-
ток інфраструктури об’єднаних громад – 1 млрд грн.», — нага-
дав Геннадій Зубко.

Вже цього року Тернопільською областю відібрано 48 інвес-
тиційних проектів, які будуть реалізовуватися за кошти фонду 
регіонального розвитку. А в 2015 році Тернопільська область ре-
алізувала 43 інвестиційні проекти за кошти Державного фонду 
регіонального розвитку на загальну суму 95,1 млн грн.

Голова обласної державної адміністрації Степан Барна висло-
вив подяку за сприяння у проведенні реформи децентралізації з 
боку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та жит-
лового господарства України.

«Реформа в області триває, – зазначив Степан Степанович. – 
Ми працюємо і далі працюватимемо з головами об`єднаних те-
риторіальних громад, заохочуємо їх до участі у грантових про-
грамах, обміну досвідом за кордоном, стверення проектів. Адже 
розуміємо, що успіх реформи значною мірою пов`язаний з ак-
тивністю керівників на місцях».

Заступник голови – керівник апарату обласної державної ад-
міністрації Ігор Вонс розповів про подальше планування ТОДА: 
«Головні три напрямки – підвищення конкурентоспроможнос-
ті регіону, розвиток людського капіталу та підвищення стандар-
тів  життя населення, розвиток сільських територій, - наголосив 
він. – Ми розуміємо, що потрібна модернізація країни та нашого 
регіону зокрема, оскільки прості люди чекають реальних змін - 
якісних та доступних освітніх та медичних послуг, нових  робо-
чих місць та вищої зарплати».

Також у рамках заходу підписали Меморандум з переда-
чі функцій архітектурно-будівельного контролю та дозвільних 
процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України 
Тернопільській міській раді.

ІНВЕСТИЦІЇ 
У НОВОСТВОРЕНІ 

ГРОМАДИ ЗАЛУЧАЄ 
керівництво області

Геннадій ЗУБКО: 
ТЕРНОПІЛЬ ПОКАЗУЄ 

ПРИКЛАД ВСІЙ УКРАЇНІ,
 як треба рухатися вперед

Сьогодні Тернопіль – це місто-
пілот України, де реалізують-
ся масштабні проекти з тер-
момодернізації та енергое-
фективності. Про це в інтерв’ю 
тернопільським ЗМІ повідо-
мив віце-прем’єр-міністр та 
міністр регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
Геннадій Зубко, який відвідав 
Тернопіль з робочим візитом, 
під час якого, зокрема, зустрів-
ся з міським головою Тернопо-
ля Сергієм Надалом. 

У квітні набувають чинності нові правила 
розрахунку за газ, повідомляє видання 
«Фінанси. ua».

 Щомісячний платіж буде складатися з двох частин. 
Перша частина - змінна. Її розмір залежатиме від обсягу 
спожитого газу. Друга - фіксована. Це - абонентська пла-
та споживачів за доступ до потужності газопроводу. Вона 
складе 17 гривень для тих, у кого є тільки газова плита, і 
29 гривень для тих, хто має газовий котел. Також спожива-
чам, у яких відсутні газові лічильники, знизили норму спо-
живання «голубого палива» з шести до 4,4 кубічних метри 
на людину. 

 Нові правила розрахунку за газ: що зміниться?
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Тернопільська команда “Ветеран 
“Креатор-Буд” змагалась з 
командами зі всієї України, 

а загалом на кубку виступили 24 
команди. Спочатку тернополяни 
вигравали 1:0, згодом завершили 
поєдинок з рахунком 3:1.

— Ми дуже задоволені результатом. Це був 
п’ятий традиційний ювілейний чемпіонат. Нас 
перший раз запросили і ми одразу показали, 
що в Тернополі “Креатор-Буд” не тільки гар-
но будинки будує, але й має чудову команду. 
Суперники були дуже здивовані. Ми у фіналі 
грали з командою «Епіцентр К2» (місто Київ). 
Це професійна команда, яка грає в чемпіонаті 
України з міні-футболу у Першій лізі. Гравці їх-
ньої команди сказали, що вражені рівнем на-
шої гри, шо ветеранський футбол у нас на та-
кому високому рівні. Насправді ми лише тро-
хи “показали ще свої зуби”, — говорить Віталій 
Гоцалюк.

Тренер команди каже, що такого результату 
не вдалось би досягнути, якби не постійна під-
тримка директора компанії “Креатор-Буд” та 

почесного президента Ігоря Гуди.
Ігор Гуда колись виступав за професійну ко-

манду, змушений був припинити заняття фут-
болом через травму. Розпочав усе з нуля і засну-
вав будівельний бізнес. Втім і досі займається 
спортом та підтримує молодих спортсменів, до-
помагає спортивним школам.

— Пов’язував майбутнє зі спортом, але так 
вийшло, що  отримав травму і довелося зміню-
вати напрямок в житті. Спочатку це була під-
приємницька діяльність, а у 25 років заснував 
підприємство “Креатор-Буд”, — зазначив Ігор 
Гуда.

Зараз він вважає, що спорт  надзвичайно 
важливий, адже це фундамент здоров’я україн-
ської нації. Саме тому Ігор Гуда продовжує тре-
нуватися сам, займається спортом та закликає 
до цього інших. Коли до “Креатор-Буду” зверта-
ються керівники спортивних шкіл з проханням 
про допомогу, Ігор Гуда радо погоджується. У 
планах “Креатор-Буду” проведення чемпіонату 
аматорських команд в Тернопільській області.

На фото вгорі: почесний президент ко-
манди “Ветеран “Креатор-Буд» Ігор Гуда.

У 2012 році з 
Тернопільщини 
вивели останніх 

військовослужбовців, 
розформували останню 
військову частину. 

За цей час в області відно-
вили добрі традиції військо-
вої служби. Сьогодні сформо-
вано 44 артилерійську окре-
му бригаду, де 3,5 тис. військо-
вослужбовців виконують бо-
йові завдання, спрямовані на 
захист України, бережуть мир 
і спокій нашої держави. Віце-
премєр Геннадій Зубко наго-
лосив: «Лише з Богом і вірою 
ми разом повинні долати ті ви-
клики, які кидають вороги на 
долю нашої країни: ви зі сто-
рони агресії, ми – з диплома-
тичної сторони». 

За словами голови обласної 
адміністрації Степана Барни, 
відповідно до вказівки Пре-
зидента України, влада Тер-
нопільщини робить сьогодні 
кроки, спрямовані на віднов-
лення військових частин у Тер-
нополі, Бережанах, Чорткові. 
Також минулого тижня підпи-
сано розпорядження Міністра 
оборони про виділення додат-
ково 14 млн.грн. на відновлен-
ня Теребовлянської військової 
частини, де буде дислокувати-
ся частина 44-ї окремої брига-
ди. «Разом з тим, ми не маємо 

права забувати про хлопців, 
які зараз перебувають в зоні 
проведення антитерористич-
ної операції. Саме тому я, від-
повідно до Указу Президента, 
підписав розпорядження про 
закріплення всіх без винятку 
органів державної влади міс-
цевого самоврядування на те-
риторії Тернопільської області 
за військовими формування-
ми, з метою надання шефської 
допомоги», – повідомив голова 
ОДА. За словами С. Барни, саме 
відновлення бойових тради-
цій, військових частин, під-
тримка духу патріотизму се-
ред українців є визначальни-
ми в тому, чи будемо ми здатні 
захищати свою державу.

Грамотами і подяками 
Прем’єр-міністра України, го-
лови адміністрації та облра-
ди за віддану службу країні на-
городили кращих військовос-
лужбовців Тернопільського 
гарнізону та учасників анти-
терористичної операції. Крім 
урочистостей, цього дня  в 
освітніх закладах області про-
вели тематичні акції, направ-
лені на популяризацію прести-
жу несення служби за контр-
актом у лавах Збройних Сил. У 
церквах молилися за душі за-
гиблих військовослужбовців 
та учасників антитерористич-
ної операції.

Над військовими 
формуваннями області 

візьмуть шефство
Захисників нашої держави з 2-ю річницею 
створення Нацгвардії урочисто привітали 

Віце-прем’єр-міністр–
Міністр регіонального розвитку Геннадій 

Зубко, голова облдержадміністрації 
Степан Барна та облради Віктор Овчарук.

Ігор ГУДА: “У планах - 
організувати чемпіонат з футболу 

серед аматорських команд 
Тернопільської області”

Футбольна команда “Ветеран 
“Креатор-Буд” гідно виступила 
на V Кубку будівельників Украї-
ни. Грою тернопільських спортс-
менів були подивовані: до учас-
ті їх запросили вперше, зі старту 
тернопільські футболісти взя-
ли срібну нагороду.  Тренер ко-
манди Віталій Гоцалюк каже, 
що розвиток спорту для почес-
ного президента команди Ігоря 
Гуди — пріоритетний.

Футбольна команда “Ветеран “Креатор-Буд”
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- Відміна спецрежиму оподаткування для агро-
сектору – це велика проблема, адже зміни у Подат-
ковому кодексі, які набули чинності вже з 1 січня цьо-
го року, перш за все вдарять по малих та середніх ви-
робниках. Який вихід з цієї фінансової пастки?

- Звичайно, найкраще - не платити податків зо-
всім, забувши про 14 мільйонів пенсіонерів, лікарів, 
вчителів, армію та інших бюджетників. А ще для ко-
гось ліпше - купувати вілли, літаки, яхти, відпочи-
вати на найдорожчих курортах і тому подібне Але в 
дійсності так не буває. 

Питання відміни преференцій для агробізне-
су надзвичайно болюче, тож потрібно дати на ньо-
го розширену відповідь - без популізму і політич-
ного підгрунтя. Я завжди наголошував, що агрохол-
динги, як і війна та корупція,   -  одна з найбільших 
бід в Україні, що це - викривлена система господа-
рювання, яка призвела до безробіття селян, змушу-
ючи їх виїжджати на заробітки закордон, знищила 
тваринництво, овочівництво, садівництво, перероб-
ну галузь, соціальну сферу сіл. Ці акули доводять до 
зникнення цілі села, мінімізують податки, викорис-
товують величезну кількість землі (державні, землі 
запасу і резерву, не витребувані та нічийні паї) і зо-
всім не платять за них орендну плату. Відтак, вва-
жаю, що режим оподаткування для агрохолдингів  
мав бути змінений у більший бік, а саме так вчини-
ла Верховна Рада. Натомість, розрахунки показу-
ють, що для малих і середніх сільгоспвиробни-
ків оподаткування може зрости в середньому від 
350 до 500 гривень за 1 гектар.  Це - один цент-
нер пшениці. Тож, багато це, чи мало, якщо у біль-
шості нормальних господарств середня врожай-
ність сягає від 45 до 60 центнерів зерна з гекта-
ра? Переконаний, що найкращою формою оподатку-
вання міг би стати акумульований податок за 1 гек-
тар, пропорційно розподілений по місяцях протягом 
всього року. Така формула сприяла б забезпеченню 
прозорості оподаткування, не потрібно було б утри-
мувати цілу армію ревізорів та інших перевіряючих 
і забути про корупцію в цьому напрямку. 

Чи можливо це зробити? Звичайно. Потрібне 
лише бажання та політична воля.

- В Україні проходить процес децентралізації вла-
ди. Відповідно, має відбутися і передача земель дер-
жавної власності у комунальну. Яким чином потріб-
но вирішувати ці питання, щоб її власниками стали 
дійсно територіальні громади, а не латифундисти 
при владі чи місцеві олігархи? 

- Я уже неодноразово писав, що після того, як 
громади, причому – у будь-якій області України, зро-
блять повну, справжню, об’єктивну інвентаризацію, 
так би мовити, своїх земель, то будуть приємно вра-
жені. Виявиться, що ці землі були передані в орен-
ду на 49 років людям, яких ніхто і ніколи не бачив 
не лише у тому чи іншому селі, а й в районі чи в об-
ласті. Уже майже 10 років усіма землями за межами 

населених пунктів розпоряджалися, а вірніше -дери-
банили на власний розсуд, спочатку райдержадміні-
страції, а після них – Держземагенства. Про ці коруп-
ційні дії вже можна написати цілі книги. 

Минулого місяця Верховна рада прийняла Закон 
про передачу цих земель у розпорядження громад. 
Право оренди  на них  потрібно продавати на відкри-
тих прозорих аукціонах. Хто більше заплатить гро-
маді, той і буде користуватися її землями. Іншого 
шляху немає. Щоправда, у законі ще залишили ко-
рупційну нішу. Маю на увазі -  «безоплатне» надання 
у приватну власність по 2 гектари для особистих се-
лянських господарств (ОСГ). Це ті ділянки, які мож-
на купувати і продавати. Тож, якщо ми справді  хоче-
мо запобігти подальшим маніпуляціям з нашим най-
більшим національним багатством, треба удоскона-
лювати законодавство.

-  Як відомо, зараз в Україні діє мораторій на про-
даж земель, однак, ніхто навіть не приховує, що па-
ралельно формують ринок землі і вже навіть вста-
новлено приблизну вартість одного її гектара – 1000 
доларів. Як на вашу думку, скільки звичайних аграрі-
їв матимуть можливість заплатити таку ціну, при 
тому, що створення жодних іпотечних програм дер-
жава навіть не передбачає?

- Не хочу, щоб Україна йшла туди, звідки інші  кра-
їни уже повертаються. У першу чергу потрібно чіт-
ко усвідомити, що це не просто продаж земель, це -  
продаж території. Після того, як, не дай Боже,  буде 
відмінено мораторій, на продаж автоматично ви-
ставлять не просто 40 мільйонів гектарів землі,  
а 60 відсотків території України. ЗЕМЛЯ НЕ Є ТО-
ВАРОМ, А ЗАСОБОМ ВИРОБНИЦТВА і належить не 
тільки нинішньому, а й прийдешнім поколінням. 
Земля повинна бути в оренді - безстроково, як в Ки-
таї, чи - на певний термін, як у більшості розвинених 
країн. Та й сільгосппродукція чи продукти харчуван-
ня з орендованої землі набагато дешевші, ніж з при-
ватної. Адже власник купленої землі закладає у собі-
вартість продукції ще й витрати на її придбання. Хто 
ж відповість перед народом за свої дії тоді, коли всі 
продукти харчування зростуть на 15-20 відсотків? 
Тільки продаж права оренди на відкритих, прозорих 

аукціонах, як це відбувалося під час пілотних проек-
тів ДЕРЖГЕОКАДАСТРу в декількох областях, пока-
зали, що вартість оренди зросла в 3-4 рази. А це – 
наш надзвичайно великий потенціал та резерв.

 За великим рахунком, озвучувані нині сцена-
рії приватизації української землі, як і злочинної 
приватизації національної промислової галузі, схо-
жі між собою, як дві краплі води.  Так звані «ефек-
тивні власники» на практиці виявилися не такими 
вже ефективними і розвалили все, що могли. Від-
так, не можна допустити, щоб подібне повторилося. 
Приватизації землі нам не простять ні нині сущі 
українці, ні наші нащадки, заради яких ми живе-
мо і працюємо. Пригадуєте, як свого часу Михай-
ло Коцюбинський майстерно описав схожу ситу-
ацію: «Пестила мрію про землю, а земля встала 
проти неї ворожа, жорстока, збунтувалася і вте-
кла з рук».

- За розрахунками експертів, вартість цього-
річної весняної посівної кампанії буде на трети-
ну дорожчою, ніж у минулому році.  Насамперед, це 
пов’язано з девальвацією гривні та підвищенням 
вартості імпортних ресурсів, орендної плати та 
деякими іншими об’єктивними і суб’єктивними чин-
никами. Невже вирішення усіх цих фінансових про-
блем держава знову перекладе на плечі аграріїв і не 
підтримає їх? 

- Аграріям ніколи не було легко, і, передусім, 
тому, що цей своєрідний «цех під відкритим небом» 
не застрахований  ні від посухи, граду, урагану, не-
годи під час збирання врожаю, ні від цін на продук-
цію ... Не знаю, хто ці експерти, але скажу, що цьо-
горічна посівна не тільки не подорожчала, а, навпа-
ки, стала дешевшою. Щоб не бути голослівним, на-
зву кілька цифр з основних затратних складових по-
сівної. Якщо торік аміачна селітра коштувала майже 
12 тисяч гривень, або 500 доларів США, то цьогоріч 
її ціна складає 7800грн., або ж - 300 доларів. Дизель-
не пальне було 18 гривень за 1 літр, а сьогодні оптом 
коштує 15 грн., що на 18 % дешевше. Усі засоби за-
хисту рослин подешевшали на 12-15%, на насін-
ня кукурудзи ціна впала на 20-25%; а на насіння сої 
практично не змінилася. Щоправда, зросли ціни на 
імпортні запчастини і техніку, а також - податкове 
навантаження. Проте, як на мене, у загальному під-
сумку цьогорічна  посівна дешевша, ніж торішня. До 
речі, я єдиний вперше в Україні наводжу цифри та 
розвіюю міф про подорожчання весняно-польових 
робіт. Звичайно, якщо хтось минулого року давав на 
1 гектар по 2 центнери мінеральних добрив, а зараз 
хоче всипати по чотири, то це - не подорожчання ре-
сурсів, а додаткове вкладення оборотних коштів з 
метою отримати більшу віддачу.

Олег ГРУШКОВИК.

Михайло АПОСТОЛ: 
«Не хочу, щоб Україна

 йшла туди, звідки інші 
країни уже повертаються»

Наш сьогоднішній діалог з народним депутатом Верховної Ради мину-
лого скликання, радником міністра МВС,  меценатом та благодійником 
всеукраїнського рівня – про безцінне національне багатство – землю. 
І, хоч редакційні запитання з цього приводу були непростими та, навіть 
більше, містили елементи провокативності, у своїх відповідях 
Михайло Апостол був максимально відвертим та конкретним. 
А ще – щирим, переконаним і переконливим.

   Несподівана пропозиція від Михайла Апостола
- Знаєте, я завжди охоче спілкуюся з усіма, кому небайдужа доля України. Аргументую свою позицію, 

переконую та пропоную шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми. Тому вважаю за доцільне, щоб до нашої 
розмови на шпальтах «Нашого ДНЯ» долучалося все більше ваших читачів та симпатиків видання. Я гото-
вий так же відверто відповісти і на будь-які конструктивні питання людей, які в силу обставин нині опи-
нилися не стільки в інформаційному вакуумі, скільки в інформаційному зомбуванні різними політиками 
та «експертами», котрі лише піаряться перед телекамерами чи в Інтернетпросторі.

Саме таку пропозицію редакції нашого тижневика озвучив Михайло Апостол. У свою чергу ми щиро 
вдячні співрозмовнику за ініціативу і всіляко підтримуємо її.

Тож, шановні наші читачі, якщо ви хочете почути позицію пана Михайла з того чи іншого пи-
тання, яке вас хвилює, звертайтеся у редакцію «Нашого ДНЯ» за адресою: м. Тернопіль, вул. Кру-
шельницької, 18, офіс 409, поштовий індекс 46400. Тел: (0352) 40-77-60, або пишіть на електронну 
скриньку: nday-te@ukr.net
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– Коли людина йде на обман зара-
ди своєї родини, заради держави, зара-
ди віри – це ще можна зрозуміти, – ска-
зав Віталій Цимбалюк. – Однак якщо 
вона лжесвідчить або зводить наклеп  
на інших людей заради свої власних ін-
тересів – це гріх, за який треба нести 
покарання, принаймні, перед Богом 
та людьми. Брехня та наклеп свідчать, 
що людина готова на все для досягнен-
ня своєї мети, причому будь-яким шля-
хом. Так чинити, звичайно, амораль-
но – брехня і наклеп найбільше прини-
жують ту людину, яка це робить, тим 
більше – під час Святого Посту. Зі всією 
відповідальністю заявляю, що жодно-
го слова правди в її свідченнях немає. 
Але я прощаю її, адже не кожен зможе 
протистояти тиску тих обставин, в які, 
ймовірно, потрапила тернополянка На-
талія Паньків. Вона – жінка, а слабка 
стать часто не в змозі чинити опір су-
ворим обставинам і здатна в цьому ви-
падку на незрозумілі вчинки в стані 
надмірної емоційності. 

Журналісти готували  
матеріали ще  
до інциденту

У п’ятницю, 25 березня, як і ба-
гато тернополян, Віталій Цим-
балюк був присутній на Всеу-
країнському турнірі з вільної 
боротьби, який відбувався у 
школі №23. В коридорі школи 
відбулася розмова між ним та 

Наталею Паньків. Присутні на турнірі 
бачили цю зустріч, адже всі події відбу-
вались на очах багатьох свідків. Ось як 
коментує «Тернополянам» те, що ста-
лося, один із свідків інциденту, тренер 
Олександр Юрійович Куриляк: 

- У нашій школі проходили спортив-
ні змагання. В якийсь час у коридорі 
відбулася розмова між Наталією Пань-
ків та Віталієм Цимбалюком. При цьо-
му їх бачили багато людей. Пан Віталій 
говорив спокійно, без крику, а пані На-
талія вела розмову на підвищених то-
нах, майже кричала. Жодної бійки чи 
шарпанини не було. Після розмови оби-
два співрозмовники розійшлися в різ-
ні сторони. Сама Наталія Паньків спо-
кійно і впевнено залишила приміщен-
ня, сіла у свій джип, який був припарко-
ваний на в’їзді до школи, і поїхала геть. 
Ось і вся історія. 

Цей свідок, як і інші, не може офі-
ційно дати свідчення в поліції, бо На-
талія Паньків… досі не подала (!) відпо-
відної заяви про начебто її побиття ін-

шою особою. 
Ймовірно, в емоційному запалі На-

талія Паньків намагалася використа-
ти Віталія Цимбалюка, щоб на весь Тер-
нопіль виставити себе жертвою. Однак, 
провокація їй не вдалася. 

Але вже через декілька хвилин на 
тернопільских сайтах з’явилися розло-
гі матеріали про відповідний інцидент. 
Склалося враження, що ці публікації го-
тувалися заздалегідь. І провокація під 
час змагань теж була спланованою. 

Більше того, як стверджує помічни-
ця Паньків у своєму коментарі, «інци-
дент» викликав у її шефині «гіперто-
нічний криз». Однак вже у лікарні, як 
повідомляє тернопільська поліція, лі-
карі попередньо діагностували трав-
му головного мозку та забій потили-
ці. Де відбувся цей забій – невідомо, 
оскільки десятки людей, які були при-
сутні на змаганнях, можуть засвідчити, 
що у школі № 23 жодна людина навіть 
пальцем не торкнулася Наталії Пань-
ків. Більше того, навіть візуально зро-
зуміло, що ця тернопільска депутатка 
«не дасть себе образити».
Паньків намагається  
відвернути увагу  
від своїх афер

Виникає запитання: для чого На-
талія Паньків, яка завжди любить під-
креслити, що читає і шанує Біблію, у 
перший тиждень Великого Посту, коли 
люди мають очищувати тіло та душу, 

пішла на порушення Дев’ятої Запові-
ді «Не свідкуй («не зводь наклеп») не-
правдиво на свого ближнього»?  Цьому 
є лише одне пояснення.

Неодноразово в тернопільских ЗМІ 
піднімалась тема незаконних дій буді-
вельної фірми «Набережний Квартал». 
Ця фірма була причетна до будівельних 
скандалів по всій Україні. Є багато свід-
чень, що Наталія Паньків може бути 
представником цієї будівельниї фірми. 
Можливо, вона брала кошти від пайо-
виків під гарантії швидкого отримання 
квартир. Але наразі свої обіцянки де-
путатка не може реалізувати, а ошука-
ні пайовики вимагають саме від неї по-
вернення коштів. Мова йде про десят-
ки мільйонів гривень і про дуже обме-
жений час для їх повернення простим 
людям. 

Можливо, саме цей факт тисне на 
неї і вона намагається навмисно спро-
вокувати публічний скандал, виставля-
ючи себе жертвою «політичної і депу-
татської діяльності». Хоча ні в політиці, 
ні в депутатстві Паньків нічим особли-
вим не відзначилася. Напевно, таким 
чином ця пані прагне уникнути відпо-
відальності за афери з грошима пайо-
виків, вдаючи із себе «смертельно хво-
ру із втратою пам’яті».
Новітній «Щепановський»  
повертається?

Тернополяни не забули ще одного 
славетного будівельного афериста – Зі-
новія Щепановського. Ошукані ним па-
йовики досі не можуть оговтатися від 
втрати значних сум своїх грошей. Коли 
за діяльність цієї будівельної фірми 
взялися правоохоронці, Щепановський 
теж всіляко намагався виставити себе 
«жертвою переслідувань». Чи прагне 
Наталія Паньків і фірма «Набережний 
квартал» повторити долю свого попе-
редника?... 

www.ternopoliany.te.ua

Віталій Цимбалюк: «Як християнин, 
я пробачаю Наталію Паньків»

Нещодавно депутат міськради Наталія Паньків через свою 
помічницю Лілію Пелехату звинуватила громадського 
діяча Віталія Цимбалюка у начебто її побитті. Місцеві 

журналісти розглядають багато різноманітних версій 
інциденту, оскільки у ньому занадто багато дивного. Лікарям 
Наталія Паньків заявила, що проти неї було застосовано 
фізичну силу, інші ж видання вказують, що у неї стався 
гіпертонічний криз. Інтернет-виданню «Тернополяни» вдалося 
взяти коментар Віталія Цимбалюка щодо цього інциденту.

- Підприємець на спрощеній системі 
оподаткування - 3 група. Був на лікар-
няному, йому виплатили певну суму за 
листком непрацездатності. Чи потріб-
но лікарняні включати до доходу?

- Суму отриманої допомоги з тимча-
сової непрацездатності не включають до 
складу доходів підприємця, у тому числі, 
на спрощеній системі оподаткування. 

- Підприємець зареєструвався плат-
ником ПДВ, йому доставляють комп-
лектуючі для виробу з Одеси. Але  по-
даткова накладна та інші документи 
від постачальника викликають сумнів. 
Як перевірити?

- Ви, як платник ПДВ, зацікавлені у при-
дбанні товарів, зокрема, комплектуючих 
до виробу, у тих суб’єктів господарювання, 
які теж зареєстровані як платники ПДВ, 
оскільки матимете право сформувати по-
датковий кредит. Тому, ще на етапі укла-
дення договору, важливо переконатися у 
добропорядності контрагента, як платни-
ка ПДВ, зокрема пересвідчитись щодо його 
державної та ПДВ-реєстрації. Для цього не 

потрібно їхати до Одеси. Безкоштовно дані 
можна отримати з відповідного реєстру, 
розміщеного на сайті Державної фіскаль-
ної служби. Для цього досить знати найме-
нування фірми - контрагента чи її індиві-
дуальний податковий номер.

- Я зареєструвався як адвокат і  від-
разу поїхав у відрядження, звідки й те-
лефоную. Колеги сказали, що потрібно 
стати на облік у податковій. Як це зро-
бити в моїй ситуації?

- Адвокати, нотаріуси та інші фізичні 
особи, умовою ведення незалежної про-
фесійної діяльності яких, згідно із зако-
ном, є державна реєстрація такої діяль-
ності у відповідному уповноваженому ор-
гані та отримання свідоцтва про реєстра-
цію чи іншого документа (дозволу, сер-
тифіката), протягом 10 календарних днів 
після такої реєстрації, зобов’язані стати на 
облік у податковій інспекції за місцем по-
стійного проживання. Для цього треба по-
дати заяву - форма 5 - ОПП та вищезгада-
ні документи. Це можна зробити особисто, 
або через уповноважену особу. Також до-

зволяється надіслати документи для взят-
тя на облік рекомендованим листом з опи-
сом вкладення.

- Маю намір розрахуватись із кому-
нального підприємства, де працюю ко-
чегаром і  піти працювати до приват-
ного підприємця. Чи має право «приват-
ник» зробити запис у трудову й чи буде 
рахуватись стаж?

- Усі записи в трудовій книжці про при-
йняття на роботу, переведення на іншу по-
стійну роботу або звільнення, вносять-
ся підприємцем після видання наказу чи 
розпорядження, але не пізніше тижневого 
строку, а в разі звільнення - у день звіль-
нення. Запис про звільнення завіряється 
печаткою. Якщо у підприємця нема печат-
ки, то лише підписом підприємця. Щодо 
стажу. Вам у жодному випадку не слід по-
годжуватись на виплату зарплати чи її 
частини «у конверті». Потрібно легально 
отримувати зароблене після відрахувань 
податку на доходи, військового збору та 
єдиного внеску.

- Підприємець на загальній системі 
оподаткування придбав квартиру, яку 
після переобладнання буде використо-
вувати під салон. Чи може він включи-
ти до витрат вартість придбання цієї 
нерухомості?

- Ні, не може, оскільки на таке нерухо-
ме майно право власності оформлюють не 
на фізичну особу - підприємця, а просто на 
фізособу. Також підприємці не ведуть бух-
галтерського обліку та обліку основних 
засобів, зокрема.

- Торік банк простив кредитний 
борг. Чи потрібно декларувати цей до-
хід і сплачувати податки?

- Дохід, отриманий платником подат-
ку як додаткове благо (крім випадків, 
передбачених статтею 165 Податково-
го кодексу) у вигляді основної суми бор-
гу (кредиту) платника податку, проще-
ного (анульованого) кредитором за його 
самостійним рішенням, не пов’язаним з 
процедурою банкрутства, до закінчен-
ня строку позовної давності, у разі якщо 
його сума перевищує 50 відсотків одні-
єї мінімальної зарплати (609 грн. у 2015 
році), підлягає оподаткуванню. Дохід не-
обхідно включити до складу загального 
річного оподатковуваного доходу і до 1 
травня подати річну податкову деклара-
цію. За результатами декларації сплатити 
податок на доходи фізичних осіб за став-
ками 15 (20) відсотків і військовий збір - 
1,5 відсотка.

Відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПІ.

«Гаряча» лінія: що запитували тернополяни у податківців?
У Тернопільській ОДПІ відбувся черговий сеанс телефонного 

зв’язку - «гаряча» лінія. На запитання відповідала заступник 
начальника управління податків і зборів з фізичних осіб 

Лілія Волянюк. 
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На урочисту презентацію 
оновленого клінічного 
закладу завітали Віце-

прем’є-міністр, а нині Міністр 
регіонального розвитку 
Геннадій Зубко та Міністр 
охорони здоров’я Олександр 
Квіташвілі.

– Місцева влада спільно з народни-
ми депутатами і урядом знайшла мож-
ливість завершити реконструкцію пе-
ринатального центру, – зазначив Ген-

надій Зубко. – Сьогодні дуже важливо, 
що місцева влада бере на себе відпові-
дальність. Так, це непросто. Нелегко ре-
алізовувати проекти. Але головне – ре-
зультат. Його має відчути на собі кожна 
українська родина. Це – безпека мате-
рі, дитини. Крім того, заклад надавати-
ме консультації в районах і об`єднаних 
територіальних громадах. Реформа має 
дійти до кожного.

Відтак Геннадій Зубко подякував 
голові Тернопільської облдержадміні-

страції Степану Барні за ефективне ви-
користання коштів.

– Кілька років тому тут впроваджу-
вали експеримент, який фактично зни-
щив заклад. Але завдяки нашим спіль-
ним зусиллям, позиції депутатів Верхо-
вної Ради України від Тернопільщини 
нам вдалося зробити ремонт і відкрити 
центр, – зазначив Степан Барна. – Зараз 
у відремонтованому приміщенні за-
кладу ми забезпечили  функціонуван-
ня 158 ліжкомісць. Тут є індивідуальні 

палати, де матері зможуть почуватися 
зручно і отримувати допомогу кваліфі-
кованих фахівців.

Породіллям та немовлятам для пе-
ребування в закладі створили ком-
фортні умови. Закупили 40 багато-
функціональних ліжок, 38 ліжечок для 
новонароджених, 8 з яких – із підігрі-
вом. Відремонтували три поверхи пер-
шого корпусу центру, підвальне примі-
щення, сходові клітки, коридори, хол, 
три ліфта, приймальне відділення, 32 
палати, операційний блок, 27 кабіне-
тів, 36 санвузлів, харчоблок.

Окрім цього, провели електромон-
тажні роботи, встановили сучасне вен-
тиляційне обладнання, металопластико-
ві та протипожежні двері. Оновили сан-
техніку, бойлери, систему оповіщення.

Тепер майбутні матусі можуть звер-
татись за кваліфікованою допомогою 
в обласний клінічний перинатальний 
центр «Мати і дитина» за адресою: міс-
то Тернопіль, вулиця Замкова, 10.

Відразу після зими відновилася 
програма капітального ремонту 
Тернополя. У нашому місті вже 

капітально відремонтували дорогу на вул. 
Пушкіна. 

Як розповідає міський голова Сергій Надал, позами-
нулого року на цій вулиці було здійснено першу чергу 
капітального ремонту, а на вихідних комунальники за-
асфальтували ділянку другої черги.

«На вул. Пушкіна облаштовано верхній та нижній 
шари асфальтного покриття проїзної частини. Щодо 
ремонту тротуару на цій вулиці, то будемо розглядати 
таку можливість згодом, за наявності у бюджеті додат-
кових коштів, - розповідає Сергій Надал. 

«Зазначу, що також днями комунальники заасфаль-
тували прибудинкову територію на вул. Надзбручан-
ській, 2. Там облаштували наразі нижній шар асфальто-
бетонного покриття. Повністю роботи будуть заверше-
ні до кінця тижня. Мерія розробила чіткий графік ре-
монтних робіт, який буде виконано на 100 %», - звітує 

міський голова Тернополя.
 «Сергій Надал: «План капітального ремонту 
Тернополя буде виконано на 100 %»

Нагадаємо, що у Тернополі триває капітальний ре-
монт дворів на сімох вулицях: вул. Лепкого, 14, вул. 
Симоненка, 16, 18, вул. Новий Світ, 91, бул. Куліша, 4, 
просп. Злуки, 33, вул. Миру, 11, 12, вул. Курбаса,2. Три-
ває ремонт вулиці Набережна бічна, а також поточний 
ремонт ділянок на вул. 15 Квітня, Об’їзна та Фабрична.

Також, на засіданні виконавчого комітету міської 
ради було затверджено титульний список капітально-
го ремонту міжквартальних проїздів на 2016 рік. Впро-
довж року у місті буде відремонтовано шістнадцять 
проїздів, на ремонт яких виділено майже 9 мільйонів 
гривень. 

Капітальний ремонт заплановано здійснити за та-
кими адресами: вул. М.Вербицького,4  - вул. Є. Коно-
вальця; вул. Старий ринок, 1,3,5; вул. Замкова-Руська; 
вул. В. Великого, 4 - бульвар Д. Вишневецького, 5; вул. 
В. Великого, 4 - бульвар Д. Вишневецького, 7; вул. Бро-
дівська – вул. Лук’яновича; примикання вул. 15 Квіт-
ня до бульвару П. Куліша; вул. Київська - вул. Лепкого, 
14; вул. Симоненка, 4 – вул. Симоненка, 16,18,20; вул. Л. 
Українки, 12 – вул. Героїв Крут, 9; вул. Текстильна – Тек-
стильна, 10; бул. Д. Вишневецького, 2 – вул. Морозенка; 
пр. Злуки, 13, 15 - пр. Злуки, 19; пр. Злуки, 21 - пр. Злу-
ки, 23; вул. Бережанська, 53 - вул. Надзбручанська; вул. 
П. Орлика, 3 – вул. Юності. 

Як бачимо, виконком міської ради на чолі з міським 
головою Сергієм Надалом, має чіткий і дуже деталь-
ний, покроковий план. 

Саме у такий спосіб, крок за кроком, і покращується 
комфорт у нашому місті, яке з радянських часів до 2010 
року не знало капітального ремонту. 

За матеріалами Тернопільської 
міської ради.

Відкрили оновлений 
перинатальний центр

ЗБУЛОСЯ! 

Відбулась подія, на яку тернопо-
ляни і мешканці області чекали 
близько чотирьох років – від-
криття перинатального центру 
«Мати і дитина». У кожній ком-
фортабельній одно-двомістній 
палаті є санвузол і постійно га-
ряча вода.

Відповідно до Постанови КМУ від 16.12.2015 року 
№ 1055 «Деякі питання функціонування територі-
альних органів Пенсійного фонду України» реоргані-
зовано Управління Пенсійного фонду України в міс-
ті Тернополі шляхом злиття з Управлінням Пенсій-
ного фонду України в Тернопільському районі. Нове 
найменування територіального органу Пенсійного 
фонду України, який утворюється – Тернопільське 
об’єднане управління Пенсійного фонду України 
Тернопільської області. Таке об’єднання є суто орга-
нізаційним і його мета – покращити якість управлін-
ня в пенсійній системі, а також ефективно та економ-
но витрачати людські, матеріальні та фінансові ре-
сурси Пенсійного фонду.

Для жителів Тернопільського району фахівці з 
питань призначення, перерахунку та виплати пен-
сій, а також відділу обслуговування громадян, які 
виконують функції з прийому заяв про призначення 
та перерахунок пенсій, видачі відповідних довідок, 
пенсійних посвідчень, надання консультацій з пенсій-
них питань працюватимуть і надалі в тих самих при-
міщеннях, що й до об’єднання – по вул.М.Кривоноса,1 
(мікрорайон Дружба). Платників (фізичні та юри-
дичні особи), які зареєстровані в Тернопільському ра-
йоні відтепер будуть обслуговувати за адресою вул. 
Руська,17. 

Обслуговування осіб, які перебували на облі-
ку в міському Управлінні Пенсійного фонду Укра-
їни –  залишається без змін, за адресою Майдан 
Волі,3 (відділ обслуговування громадян) та вул. 
Руська,17.

Тому, шановні платники та пенсіонери міста Тер-
нополя і Тернопільського району, не варто хвилюва-
тися, адже для отримання сервісу з питань пенсійно-
го забезпечення потрібно звернутися до спеціаліста 
відділу обслуговування громадян за вищезазначени-
ми адресами.  

Ольга КОБІС, завідувач сектору 
організаційно-інформаційної

роботи УПФУ в м.Тернополі.

 триває капітальний ремонт 
ТЕРНОПОЛЯ

Тернопільська мерія звітує:
У Тернополі реорганізували 

управління
 Пенсійного фонду України

 

Зверніть увагу!
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Народився у селі Розношинці 
на Збаражчині. Закінчив Вінниць-
кий технікум електронних прила-
дів. Відслужив у Збройних силах, 
після - міліціонером взводу міліції 
відділу ДСО при Збаразькому РВ 
УМВСУ. Водночас навчався у Київ-
ському національному університе-
ті внутрішніх справ.

За роки служби допоміг не од-
ній людині. Завжди вислухає, по-
радить. Відкритий і щирий з ко-
легами та підлеглими. Підтримує 
й не забуває пенсіонерів, ветера-
нів, інвалідів МВС, за що йому дуже 
вдячні. Адже серед ветеранів є лік-
відатори аварії на Чорнобильській 
АЕС, учасники війни в Афганістані, 
Нагірному Карабаху.

Турбується Мирослав Оресто-
вич і про бійців АТО. Серед особо-
вого складу ДСО четверо полісме-
нів були у «гарячих точках», а ще 
четверо сьогодні захищають Укра-
їну. 

Наразі стартувала нова про-
грама щодо допомоги  учасникам 
АТО. Насамперед, це працевлашту-
вання демобілізованих воїнів, які 
були поранені та мають інвалід-
ність. Це стосується не лише жите-
лів Тернополя, а усієї області.

Під опікою управління ДСО та-
кож Тернопільський навчально-
реабілітаційний центр. Полков-

ник поліції, начальник Управлін-
ня державної служби охорони в 
області Олег Олексійович Іващен-
ко, особовий склад і працівники 
управління допомагають хворим 
діткам  матеріально, морально, фі-
зично. 

- Це - діти з особливими потре-
бами, хворі на ДЦП, - розповів Ми-
рослав Орестович. - Тому нама-
гаємось допомагати максималь-
но. Звичайно, хотілося б, щоб для 
цієї справи було більше коштів, то 
ж привертаємо увагу небайдужих 
людей. У центрі навчається біль-
ше сотні дітей. Серед них - діти-
сироти й діти, позбавлені батьків-
ського піклування. Тут допомога 
ніколи не буває зайвою. Навідує-
мо дітей постійно. На свята прихо-
димо з гостинцями, подарунками. 
І щорічно, навесні й восени, прово-
димо благоустрій території, долу-
чаємось до ремонтних робіт у за-
кладі. Хлопці у нас сильні - впора-
ємося.

Діти з нетерпінням чекають на 
полісменів і знають: люди «у фор-
мі» бажають їм лише добра. 

На сьогодні важливо, що є 
служба охорони і такі люди, як Ми-
рослав Орестович та Олег Олексі-
йович. Завдяки їм можемо почува-
тися спокійно і комфортно. 

Віта ЖЕЛЕЗНЯК. 

ОБОВ’ЯЗОК 
ОФІЦЕРА: 

З метою охорони 
природного 
відтворення 

біоресурсів у водних 
об’єктах Тернопільської 
області оголошено період 
нересту риби, який 
триватиме з 1 квітня по 10 
червня 2016 року. 

Для задоволення потреб 
рибалок-любителів «Тернопіль-
рибоохорона» дозволила аматор-
ський вилов риби однією поплав-
ковою або донною вудкою з одним 
гачком і спінінгом з берега у таких 
спеціально визначених місцях:

р. Дністер (НПП «Дністров-
ський Каньйон») 

У межах населених пунктів 
Борщівського, Бучацького, Залі-
щицького, Монастириського ра-
йонів, за винятком с. Городок Залі-
щицького району - з лівого берега.

р. Серет
Від мосту біля с. Городище 

Зборівського району - до мосту в 
с. Чернихів Зборівського району з 
обох берегів річки.

 Івачівська водойма: з лівого 
берега від малого підприємства 
ШБ-1 в с. Малашівці Зборівсько-
го району - до греблі в с.Горішній 
Івачів Тернопільського району. 

Від дамби в с.Горішній Івачів 
Тернопільського району - до пі-
шохідного мосту в с. Біла Терно-

пільського району.
Тернопільський міський став: 

від бази спортивного товариства 
«Гарт» - до пристані катера.

 На ділянці з правого берега 
Тернопільського ставу від при-
стані кооперативу «Ветеран» - до 
пристані катера на дальньому 
пляжі.

Від дамби Тернопільського 
ставу - до мосту біля с. Петриків 
Тернопільського району.

Водойми Тернопільського гід-
ропарку «Топільче».

У межах с.Велика Лука Терно-
пільського району. 

р.Серет в межах населеного 
пункту смт Микулинці.

На ділянці від шляхового мос-
ту в смт Микулинці - до шляхово-
го мосту в 

с.Налужжя  на відстані 3000 м.
На ділянці від шляхового мос-

ту в с.Долина - до шляхового мос-
ту в с. Буданів Теребовлянського 
району на відстані 4500 м.

 Став в с.Конопківка Теребов-

лянського району.
В адміністративних межах 

м.Чортків.
У межах бази відпочинку «Ро-

синка».
У межах бази відпочинку «Ко-

либа».
р. Стрипа
У межах населених пунктів 

Козівського, Теребовлянського та 
Бучацького районів.

р. Золота Липа
У межах населених пунктів 

Бережанського, Підгаєцького та 
Монастириського районів.

р. Збруч
У межах населених пунктів.
р. Гнізна
Від шляхового мосту в 

с.Кровінка Теребовлянського ра-
йону - до впадання річки у Серет.

р. Горинь
Від дамби с. Борсуки Лано-

вецького району - до мосту біля  
Лановецького РМЗ. 

р. Іква
Від початку с.Старий Тараж 

- до початку с. Борщівка Креме-
нецького району.

р. Вілія
Від автомосту с. Новостав 

Шумського району вниз за течі-
єю 1,5 км.

Водойма смт  Залізці  Зборів-
ського району

Водойма № 5 по дамбі на ву-
лиці Зборівській згідно з розміт-
ками.

Збаразький міський став 
По периметру водойми.
Став с. Ст. Вишівець Збаразь-

кого району
Згідно з розмітками.
Став с. Базаринці Збаразько-

го району 
По периметру водойми.
Водойма с. Охримівці Зба-

разького району
Згідно з розмітками.
Водойма с. Вертелка Зборів-

ського району
Згідно з розмітками.
Водойма с. Серетець Зборів-

ського району

Згідно з розмітками.
Водойма с. Кушлин Креме-

нецького району
По периметру водойми.
Водойма «Королівський 

міст» в  с. Сапанів  Кременець-
кого району

По периметру водойми.
Водойма с. Козівка  Козів-

ського району 
По гідроспоруді «Дамба» з 

правого і лівого берегів 200 м. від 
дамби згідно з розмітками.

Водойма с. Домаморич Тер-
нопільського району

Згідно з розмітками.
Водойма с. Романівна Тере-

бовлянського району
На ділянці по ширині дамби і 

150 м. від дамби з лівого берега 
протяжністю 300 м.

Водойма с. Ласківці  Тере-
бовлянського району

По периметру водойми.
Водойма смт  Микулинці  Те-

ребовлянського району
По периметру водойми.
Водойма “Збручанська” Під-

волочиського району
З правого берега від мосту в 

с.Пеньківці - до греблі с.Вочківці  
та з лівого берега  від с.Пеньківці 
- до с.ПросівцІ  (в межах Підволо-
чиського району).

Водойма «Підволочиська»
По периметру водойми.

ДЕ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
МОЖНА ЛОВИТИ РИБУ

служити, 
захищати, 
допомагати

Уже 20 років у правоохоронній системі працює 
людина великої душі, справжній офіцер, 
підполковник поліції, заступник начальника 

- начальник відділу Управління поліції охорони в 
Тернопільській області Мирослав Орестович Драган.

У Шумську 
загинула дитина

Біда трапилася вранці на 
території Шумської районної 
лікарні. Трирічна дівчинка 

провалилася у пожежну водойму. 
Свідки нещастя намагалися 
врятувати дівчинку, але їм це, на 
жаль, не вдалося.

 За словами начальника Шумського 
відділення Національної поліції в облас-
ті Анатолія Ігнатюка, батьки разом із три-
річною донечкою приїхали в районну лі-
карню. Допоки дорослі оформляли належ-
ні документи в реєстратурі, дитина роз-
плакалася. Батько, аби заспокоїти мале-
чу, вивів її у двір лікарні та й залишив там 
саму.

Дитина, граючись, вийшла на дерев’яну 
конструкцію, якою була накрита пожеж-
на водойма. Під вагою дівчинки накрит-
тя провалилося й дитина пішла під воду. 
Працівники медичного закладу крізь ві-
кно помітили, що коїться в дворі лікарні, 
й поспішили на допомогу дитині, але спіз-
нилися. Медики на місце події викликали 
рятувальників і поліцейських.

За фактом смерті дитини правоохорон-
ці відкрили кримінальне провадження, 
попередньо кваліфікувавши його за час-
тиною 1 статті 115 ККУ. Триває розсліду-
вання. 

Позачергова 
перевірка 
інспекторів на стан 

наркотичного сп’яніння 
відбулася за ініціативи 
начальника Управління 
патрульної поліції 
Тернополя Володимира 
Струка (на фото).  

Її провели спільно з 
управлінням внутріш-
ньої безпеки. 

- В однієї з патруль-
них попередня проба по-
казала позитивний ре-

зультат, - повідомив очіль-
ник патрульної поліції міста. 
– У крові було виявлено за-
лишки наркотичної речови-
ни. Відтак дівчину-копа до-
ставили до обласного нар-
кологічного диспансеру на 
дообстеження. Наразі вона 

відсторонена від виконання 
службових обов’язків. Було 
складено і направлено в суд 
протокол про порушення, 
проводиться службове роз-
слідування.

За словами пана Володи-
мира, перевірка кількох екі-
пажів проводилася вибір-
ково під час патрулювання 
у той період, коли полісме-
ни не мали викликів. Деталі 
справи не розголошують до-
поки триває перевірка. 

Крадія-гурмана затримали 
тернопільські правоохоронці. 
Чоловік тричі викрадав 

з магазинів ірландський лікер 
«Sheridans»

Два злочини він скоїв у невеликій крамни-
ці поблизу центру Тернополя. Ще одну пляш-
ку дорого алкоголю поцупив із прилавка тор-
гового центру. 

Крадія вдалося знайти завдяки камерам ві-
деоспостереження. Злодієм виявився раніше 
неодноразово судимий за майнові та наркоз-
лочини 32-річний житель обласного центру.

Правоохоронці встановили, що зловмис-
ник за один день двічі викрав алкогольну про-
дукцію. Наступний злочин скоїв за кілька днів. 
Не зраджуючи своїм вподобанням, дочекав-
ся слушного моменту і заховав у верхній одяг 
пляшку ірландського лікеру, вартість якої - 

близько п’ятиста гри-
вень.

Пристрасть до дар-
мового елітного алко-
голю обернулася кри-
мінальним прова-
дженням. Тепер тер-
нополянину дове-
деться відповідати 
перед законом за кра-
діжку.

На патрулювання під кайфом

Крав з магазинів… 
ірландський лікер

Під час перевірки у крові дівчини-
копа виявили наркотичні речовини
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На прогулянку –  
з палицями

Зустрічаємося з Лілею у не-
ділю вранці на острівку «Чайка». 
Тут вона проводить ранкову ру-
ханку для всіх охочих, а  також на-
вчає скандинавської ходьби. 

– Я хотіла якось активізува-
ти людей і заохотити їх до здоро-
вого способу життя, – розповідає 
Ліля. – Скандинавська ходьба – це 
якраз той вид рухової активності, 
який може об’єднати тернополян 
різного віку та не потребує осо-
бливих умов та підготовки. 

Оздоровчі заняття щоразу за-
цікавлюють і збирають все біль-
ше охочих.

Пані Любомира приходить 
уже втретє. Каже, після вправ та 
ходіння з палицями почувається 
чудово. 

– Я прочитала про тренуван-
ня в Інтернеті і вирішила прийти, 
– розповідає жінка. – Про сканди-
навську ходьбу дізналася давно і 
дуже хотіла навчитися. Адже зви-
чайне ходіння набридає, а ця тех-
ніка дуже цікава і значно корис-
ніша. Взагалі усім нам потрібно 
більше рухатися. Адже рух – це 
життя. 

– Скандинавська ходьба чудо-
во розслаблює. Немає напруги ні 
в руках, ні в ногах, – додає Дана 
Когут. – Я би порівняла цю впра-
ву з медитацією. 

Заняття проходить весело. 
Перехожі зупиняються, розпиту-
ють, що це за ходіння з палицями, 
у чому його переваги. Ліля охоче 

відповідає на запитання і закли-
кає спробувати. 

Мама з дитям у рюкзаку-
кенгуру, яка спостерігала за за-
няттям, пробує крокувати за 
скандинавською методикою. Зі-
знаєтся, давно хотіла навчитися, 
тож вже наступного разу також 
прийде на заняття. 

В майбутньому Ліля мріє пе-
ретворити острівець «Чайка» на 
справжній осередок здоров’я, де 
тернополяни будуть робити ран-
кову гімнастику, займатися на ву-
личних тренажерах та іншими 
видами рухової активності, а та-
кож спілкуватися, знайомитися і 
об’єднуватися завдяки цій корис-
ній справі. 

Адже не в усіх вистачає ко-
штів на відвідини спортзалу, а 
для занять літніх людей там не 
завжди створені умови. Їм, зазви-
чай, більше потрібна лікувально-
оздоровча гімнастика, а не тіль-
ки вправи на тренажерах. Тому 
такі оздоровчі групи, переконана 
Ліля, були б для них чудовим ви-
ходом із ситуації. Особливо, якщо 
вони з’являться в усіх парках міс-
та. 
Поміняла шашки  
на штангу

Спорт у житті Лілі Проць 
з’явився ще у 8-річному віці. 

– Завдяки своїй однокласни-
ці Наталі Зозуляк я записалася 
у шахово-шашковий клуб «Біла 
тура», – пригадує вона. – Ми ви-
ступали за команду школи, на 
чемпіонаті області, якось навіть 

Часто можна почути – на Тернопіллі найнижчі зарплати, величезний 
туристичний та інвестиційний потенціал, на розвиток якого виділяють 
мільйони, але поки що він розквітає більше на словах, аніж на ділі, 
найбільша кількість замків, що руйнуються, а ще – безробіття, 
безгрошів`я, бездоріжжя… Цей список можна продовжувати.  
Адже сьогодні пересічним українцям легше знайти сотню причин для 
нарікань, аніж для радості. Однак, вони навряд чи можуть щось змінити.

Щасливі люди

Ліля Проць: «Культуру здоров’я 
потрібно виховувати з дитинства, 
адже це - запорука майбутнього»

Перша гостя нашої нової рубрики – відома 
тернопільська спортсменка, чемпіонка 
світу з пауерліфтингу, громадська діячка і 

коуч – консультант зі  здорового способу життя 
Ліля Проць. Вона не лише досягла успіху у спорті 
і виховала не одного чемпіона, який прославив 
Тернопіль. Ліля  робить надзвичайно багато для 
того, аби популяризувати спорт і здоровий спосіб 
життя у нашому місті. Руханка від Лілі Проць уже 
стала невід’ємною частиною тернопільських ранків, 
різноманітні спортивні заходи є улюбленими для 
школярів. Ця неймовірна тернополянка вміє навчити 
людей любити спорт і отримувати від нього не лише 
користь, а й задоволення.

їздили на змагання в Одесу. Та-
кож у мене були чудові вчите-
лі фізкультури, які привили мені 
любов до спорту. Я була дуже ак-
тивною дитиною, яка завжди хо-
тіла чимось займатися. 

У 20-річному віці Ліля спробу-
вала себе у пауерліфтингу. Талант 
до цього виду спорту в ній роз-
гледів заслужений тренер Укра-
їни Степан Онищук і запропону-
вав змінити шашки на штангу. 

– У той час, а це був 1994 рік, 
жінка-штангіст, жінка-борчиня 
були явищем поодиноким, – ді-
литься спогадами спортсменка. 
– Тому хотілося бути у числі пер-
ших. На початках присіла зі штан-
гою вагою 70 кілограмів при сво-
їх 52-х. Хлопці, які були в залі, не 
приховували здивування. Лише 
за три місяці тренувань виконала 
норматив майстра спорту Укра-
їни, а ще за чотири – стала май-
стром спорту України міжнарод-
ного класу. Через півроку на зма-
ганнях норматив майстра спорту 
України перевиконала на 27,5 кі-
лограма. Я зрозуміла, що це моє.

У 1998 році Ліля травмувала-
ся. Відтоді вже менше виступа-
ла на помості. Однак невичерп-
на енергія спортсменки потребу-
вала реалізації, хотілося зроби-
ти щось корисне для міста, поді-
литися своїми вміннями, знання-
ми. Разом з однодумцями органі-
зувала фізкультурно-спортивний 
клуб «СПОРТ - КЛАС». Самотужки 
зробили ремонт, а потім розпоча-
ли тренувати тут діток, щоб за-
брати їх з вулиці та привчити до 
здорового способ життя. Сьогод-
ні «СПОРТ - КЛАС» став для від-
відувачів не просто спортивним 
залом, де вони зміцнюють своє 

тіло. Це - улюблене місце, клуб за 
інтересами, справжня спільнота 
здоров’я, створена Лілею Проць. 

Далі у нашому місті з’явилася 
руханка, змагання зі street 
workout, літня дитяча школа «Ди-
восвіт», акція «Секрет успіху». Ві-
дома спортсменка постійно пра-
цює над тим, аби зробити фіз-
культуру та спорт цікавими та 
модними серед людей різного 
віку і крок за кроком їй вдаєтся 
це зробити. 

– У нас немає культури 
здоров’я, – каже Ліля. – Ми го-
воримо про культуру поведін-
ки, про етику. На жаль, мало часу 
приділяємо фізичній культурі. 
Завжди відкладаємо на потім за-
няття фізкультурою і занедбує-
мо своє тіло. А це - неправильно. 
Особливо для молодого поколін-
ня. Існує статистика, що у школу 
приходять 10% хворих дітей, а до 
11 класу їх кількість зростає до 
90%. Культуру здоров’я потрібно 
виховувати з дитинства, адже це 
запорука майбутнього. 

У цому спортсменка актив-
но намагаєтся переконати тер-
нополян і її праця дає результа-
ти. Лілю, напевне, можна назвати 
хранителкою здоров’я тернопо-
лян. Адже вона чи не єдина з усіх 
відомих спортсменів міста прова-
дить таку масштабну громадську 
діяльність і, що найважливіше, 
робить це безкоштовно. 
Рецепт успіху  
від Лілі Проць

Завжди усміхнена і підтягну-
та, Ліля Проць вже з першого по-
гляду викликає симпатію та за-
хоплення. Розпитую, як же вона 
розпочинає свій день, щоб три-

мати себе у такій чудовій формі.
– Прокидаюся завжди в одній 

і тій же годині, – каже вона. – При-
близно о 7-7.30. Випиваю 400 мі-
лілітрів дуже теплої води. Через 
40 хвилин – сніданок. А далі йду 
на тренування або ж займаюся 
іншими справами, працюю над 
своїм розвитком та новими про-
ектами. 

Для того, щоб зробити щось 
у житті, здійснити свою мрію та 
досягти успіху, Ліля насамперед 
радить з’ясувати, чого ви хоче-
те, для кого і дізнатися чи є щось 
схоже у Тернополі.

– Не потрібно боятися, що 
вам не вистачить місця. У нас є 
багато можливостей реалізува-
ти себе, є ще багато вільних ніш, 
– запевняє чемпіонка. – Головне, 
віднайдіть якусь родзинку, щось 
неординарне та обов’язково 
спробуйте свої сили. Візміть на 
себе відповідальність за своє 
життя, адже крім вас ніхто цього 
не зробить. Будьте зібрані та ор-
ганізовані і вірте в себе. Будуй-
те життя, про яке ви мрієте, і вам 
обов’язково все вдасться.

Ліля зізнається, що зупиня-
тися на досягнутому не збира-
ється і цього року планує реалі-
зувати ще кілька цікавих проек-
тів. А ще - вона чекає всіх охочих 
у неділю о 10 годині на ранкову 
руханку та тренування зі сканди-
навської ходьби і радо відповість 
на запитання за телефонами 
(097) 312 76 60, (050) 90 90 773. 

Юля ТОМЧИШИН.

змінюють міста
Спілкуючись з людьми різних професій, митцями, во-

лонтерами, військовими, ми неодноразово чули: щоб змі-
нити нашу країну, потрібно змінитись самим та відпові-
дально і якісно працювати кожному на своєму місці. В умо-
вах постійних політичних розчарувань – це, мабуть, чи не 
єдиний вихід для кожного з нас. Однак не завжди просто 
зважитися, зібратися з духом і розпочати. 

 Ще Ремарк писав – у темні часи добре видно світлих 
людей. Справді, заслуговують захоплення ті, які не наріка-
ють, а  працюють і, завдяки своїй наполегливості, досяга-
ють успіху і змінюють простір довкола себе. 

Якось довелося почути: «Щасливі люди змінюють міс-
та». Мабуть, так воно і є. Адже вони знайшли свій шлях, ре-
алізували себе в улюбленій справі і прагнуть поділитися 
своїми знаннями та вміннями заради інших. 

Сьогодні у газеті «Наш ДЕНЬ» стартує рубрика «Люди, 
які змінюють місто». У рамках цього проекту ми будемо 
знайомити вас з талановитими, неординарними, креатив-
ними людьми, які роблять все для того, аби життя міст на-
шої області та їх мешканців стало кращим, цікавішим, ком-
фортнішим, щоб зламати стереотипи та знайти нові шляхи 
розвитку нашого краю. 
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Держвузи Польщі знизили 
вартість навчання для українців

Услід за приватними вишами у Поль-
щі ціни на навчання для іноземців зни-
жують відомі державні університети, 
повідомляє «Радіо Польща». Після суттє-
вого зниження вартості навчання в Ягел-
лонському університеті у Кракові, який по-
сідає провідне місце у рейтингу польських 
вишів, з’явилися нові пропозиції від інших 
держуніверситетів, які можуть зацікавити 
українських абітурієнтів. Лодзінський уні-
верситет удвічі знизив вартість навчання 
на всі спеціальності. Зокрема,  рік навчання 
на «Міжнародних відносинах» і на «Марке-
тингу» коштує 1250 євро, замість 2500. За 
«Журналістику та критику ЗМІ», і за «Ан-
глійську філологію з другою іноземною» 
українець заплатить 1000 євро замість 
2000. Удвічі знизили ціни на усі спеціаль-
ності Краківський педуніверситет, держу-
ніверситет ім. Марії Склодовської-Кюрі в 
Любліні, Люблінський  та Ченстоховський 
політехнічні університети. 
«Ісламська держава» підготувала 

сотні терористів, щоб втопити 
Європу в крові

«Ісламська держава» підготувала 
від 400 до 600 бойовиків, які можуть 
здійснити теракти у європейських кра-
їнах на зразок листопадових атак у Па-
рижі та нещодавніх вибухів у Брюсселі. 
Про це повідомляє «Associated Press» із по-
силанням на європейських офіційних осіб. 
За оцінками експертів, бойовиків готували 
у тренувальних таборах, ймовірно, розта-
шованих не лише на території Сирії та Іра-
ку, але й на території колишнього СРСР. У 
складі бойовиків - мусульмани з усієї Євро-
пи. А керівництво групами здійснюють, в 
основному, франкомовні люди, пов’язані з 
Північною Африкою, Францією і Бельгією.

Через 20 років буде дефіцит 
води і багато пенсіонерів

Через 20 років світ зіткнеться з дефі-
цитом води, збільшенням доходів, здорож-
чанням товарів і старінням населення. Такі 
прогнози оприлюднило «Громадське ТБ». 
Доходи людей на планеті поступово збіль-
шуються. Але й вартість товарів та ресурсів 
також зростає. Прогнозується збільшення 
чисельності населення, яке здатне купува-
ти машини, подорожувати й інвестувати 
в освіту. У найближчі роки зростання еко-
номічного потенціалу спостерігатиметься 
у південно-східній Азії. Більше людей буде 
жити в містах. За 20 років кількість жите-
лів міст зросте на 1,5 мільярда. Також про-
гнозується збільшення виробництва про-
довольства. Зросте й попит на воду. У дея-

ких регіонах буде спостерігатися її дефіцит. 
У 2050 році налічуватиметься 1,2 мільярда 
людей, яким буде більше 60 років, прогно-
зує ООН. А населення планети сягне позна-
чки у дев’ять мільярдів. 

Дитинство у зонах конфліктів: 
травма назавжди 

Понад 86,7 мільйона дітей у віці до 
7 років усе життя провели у зонах кон-
фліктів. Такі моторошні дані містять-
ся у новому звіті американської органі-
зації Дитячого фонду ООН  ЮНІСЕФ зі 
штаб-квартирою у Нью-Йорку. Діти, які 
проживають у зонах конфліктів, часто 
отримують екстремальні травми. Такий 
стан порушує зв’язки між клітинами мозку, 
що має відчутні наслідки для когнітивно-
го, соціального та фізичного розвитку ді-
тей протягом усього їхнього життя. До сло-
ва, українське представництво ЮНІСЕФ по-
відомляло, що «конфлікт в Україні має гли-
бокий вплив на життя 580 тисяч дітей, які 
мешкають на непідконтрольних уряду те-
риторіях, а також тих, хто знаходиться біля 
лінії фронту на Сході країни». 

У який країнах ЄС 
найдешевше жити

Країнами, щоденні витрати в яких є 
найнижчими, стали Чехія, Литва, Поль-
ща, Угорщина, Румунія і Болгарія. Про 
це свідчать дані дослідження, проведено-
го чеським виданням «Statistika & My», по-
відомляє banks.eu. Так, ціни в Чехії у серед-
ньому складають лише 59,4 відсотка від се-
реднього показника у Євросоюзі. Для по-
рівняння, у сусідній Словаччині, яка вхо-
дить у зону євро, показник вищий - 63,4 
відсотка. Доволі дорогими для життя кра-
їнами визнані Данія та Швеція, ціни в яких 
перевищують середній євросоюзівський 
показник  майже на 40 відсотків. Найдо-
рожчими державами Європи є Швейцарія 
та Норвегія. Ціни там на 60 відсотків вищі, 
ніж у середньому в ЄС.

Вагони для жінок з’являться 
у потягах Німеччини

Німецька залізнична компанія 
«Regiobahn» заявила, що обладнає по-
їзди між Лейпцигом і Хемніцем окре-
мими вагонами для жінок та дітей че-
рез їхні побоювання домагань мігран-
тів, передає «Mirror». Нові вагони роз-
ташують відразу за локомотивом. Близь-
кість машиніста допоможе жінкам відчува-
ти себе у безпеці. За словами представни-
ків компанії, цей захід не є реакцією на по-
дії в Кельні. На тамтешньому вокзалі у ніч з 
31 грудня 2015 року на 1 січня п’яні і агре-
сивно налаштовані молодики нападали на 
жінок. Свідки й поліція кажуть, що напад-
ники - вихідці з арабських країн або з Пів-
нічної Африки.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Місія ОБСЄ кишить шпигунами

У міжнародній організації ОБСЄ 
під виглядом спостерігачів працю-
ють шпигуни. Про це в ефірі «112 
Україна» сказав волонтер Віталій Дей-
нега. «ОБСЄ контролює, скільки у нас 
залишилося гармат, на яких складах і 
де вони розташовані. Вже не  раз було, 
коли  після приїзду ОБСЄ сепаратис-
ти дізнавалися, наприклад, де стоять 
наші міномети. Ці місця відразу почи-
нали обстрілювати… ОБСЄ набита шпи-
гунами. У місії працюють спецслужби 
всіх країн», - зазначив Дейнега. Коли її 
представники приїжджають на пози-
ції українських військових, уся доступ-
на інформація стає відомою російсько-
терористичним військам, - наголосив 
волонтер.

Раніше посол США при ОБСЄ Даніел 
Беєр висловив здивування, що до учас-
ті у спостережній місії ОБСЄ в зоні АТО 
допустили росіян. «Враховуючи втор-
гнення РФ, вражає, що Україна дозво-
ляє росіянам служити нарівні з іншими 
спостерігачами», - вважає посол.

На місці дитячого табору 
облаштувалася родина Гелетея 

та інших чиновників
У Конча-Заспі, на місці дитячого 

табору, збудували півсотні будинків, 
власники яких - відомі люди. Забудо-
ву в рекреаційній зоні вели під вигля-
дом реконструкції. За документами, бу-
дівлі оформили як дитячий оздоровчий 
комплекс, повідомляють «Наші гроші». 
Один із будинків належить екс-міністру 
оборони, керівнику Управління держо-
хорони Валерію Гелетею. Інший буди-
нок та озеро, за договором дарування, 
записаний на Дар’ю Черновську, доньку 
екс-прокурора Києва Анатолія Мельни-
ка. Будинок на 593 кв. м належить суд-
ді Вищого госпсуду Ірині Кондратовій, 
батько якої - Дмитро Притика - 15 ро-
ків очолював цей суд. У будинку на 650 
кв. м планує оселитися нардеп Сергій 
Лабазюк («Воля народу»). Нерухомість 
там мають: Галина Фаринник (550 кв. 
м), дружина екс-керівника Головного 
слідчого управління МВС Василя Фа-
ринника; дружина й донька екс-глави 
«Нафтогазу» Володимира Шелудчен-
ка - Олена Шелудченко й Ольга Троян 
(будинки по 580 кв. м); Олег Рафаль-
ський (530 кв. м), син Олега Рафаль-
ського, екс-заступника голови адміні-
страції президента Льовочкіна; Наталя 
Запорожан (580 кв. м), дружина ректо-
ра Одеської медакадемії Валерія Запо-
рожана та інші. 

У скільки обійшлося
 утримання президента?

Останні два роки бюджетні ви-
трати на матеріально-технічне і 
соціально-побутове забезпечення 
діяльності президента, його адміні-
страції та РНБО знову почали зрос-
тати. За підсумками минулого року, об-
слуговування президента зросло біль-
ше, ніж у 1,5 рази і перевищило держ-
видатки на протезування, забезпечен-
ня житлом, психологічну реабілітацію і 
санаторно-курортне лікування учасни-
ків АТО, повідомляє УНІАН. Витрати на 
проведення  лише одного офіційного 
заходу за участю президента сягають 
понад 23 тисячі гривень. А таких захо-
дів торік Порошенко провів 332. За кор-
дон з офіційними візитами президент 
літав 27 разів.  Зазвичай його супрово-
джують майже 450 осіб, а витрати скла-
дають 740 тис.грн. Крім того, українці 
оплачують утримання держрезиденцій, 
адмінбудівель, госпоб’єктів і прилеглі 
до них території. Приміром, утриман-
ня 1 кв. м резиденції «Пуща-Водиця» і 
держдачі «Конча-Заспа» у 2015 році ко-
штувало бюджету 710,3 гривні. Загаль-
на площа резиденції і держдачі - 4 тис 
кв. м. Тобто, з бюджету виділили на цю 
статтю витрат 2,8 мільйона. А це - біль-
ше двох тисяч мінімальних зарплат. 

Донбас: криваві «жнива» 
«руського міра»  

На Донбасі за час проведення АТО 
загинули майже 2,5 тисячі військо-
вих і 6,5 тисячі цивільних. Про це за-
явив президент Петро Порошенко під 
час перебування в Краматорську, пові-
домляє ТСН. Глава держави сказав, що 
ці люди віддали своє життя, щоб звіль-
нити Донбас від так званого «руського 
міра», який влаштував «експеримент» 
над Україною. Порошенко також висло-
вив готовність відновлювати україн-
ський суверенітет на Донбасі.
Чому Росія ніколи не погодить-

ся на обмін Савченко?
Обмін української льотчиці На-

дії Савченко на ГРУшників у рам-
ках Мінських домовленостей - це 
визнання себе стороною конфлікту 
на Донбасі. Тому Росія ніколи не піде 
на такий обмін, вважає адвокат Марк 
Фейгін. «Обмін Єрофєєва і Александро-
ва на Савченко у рамках Мінських до-
мовленостей, досягнутих у норманд-
ському форматі, буде непрямим визна-
нням участі Росії у війні на сході Украї-
ни», - сказав він у ефірі «5 каналу». Ра-
ніше в адміністрації президента РФ за-
явили, що обмін теоретично можли-
вий, але таке рішення може прийняти 
тільки Путін. 

Україна Світ

Перейняти досвід Польщі та 
забезпечити пенсіонерів 
безкоштовними ліками - пропонує 

лідер Радикальної партії Олег Ляшко. 
Про це він заявив в інтерв’ю газеті «Сегодня».  

«Ми пропонуємо взяти приклад з Польщі, де всім 
пенсіонерам віком від 75 років безкоштовно дають 
ліки. В Україні так само треба!», - переконаний Ляш-
ко. 

Щоправда, політик уточнив – через те, що трива-
лість життя в Україні менша, ніж в країнах Заходу, і 
складає в середньому 62 роки, він пропонує видава-
ти ліки безкоштовно українцям у віці від 60-65 років. 

Відповідний законопроект незабаром радикали 
внесуть до парламенту.  «Нехай перелік  ліків буде 
невеликий, але він буде! Обов’язково – серцеві, су-
динні препарати, від тиску, загалом - десь 5-6 по-
зицій. Щоб людина знала, що вона отримає це без-
коштовно, а не помре, тому що нема грошей на та-

блетку», - зазначив Ляшко. 
За його словами, в усьому світі люди з серце-

вими захворюваннями живуть до 100 років, тому 
що отримують належне лікування вчасно. У нас же 
найбільша смертність - саме через хвороби серця, і 
з цим можна і треба боротися, переконаний Ляшко.  

Також депутати від Радикальної партії зареє-
стрували законопроект, яким передбачається що-
річне безкоштовне медичне забезпечення для пен-
сіонерів. 

Нагадаємо, що серед основних вимог Радикаль-
ної партії до нового уряду – заборона підвищення 
пенсійного віку до 70 років, чого вимагає від укра-
їнської влади МВФ. 

«У переговорах з закордонними партнерами ми 
повинні керуватися, в першу чергу, національними 
інтересами, інтересами наших громадян», - переко-
наний Ляшко.   

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

Олег  ЛЯШКО  пропонує  забезпечити  пенсіонерів  безплатними  ліками



Ліричним рядком
*     *     *

Зима нарешті сіла у таксі —
спровадив квітень на догоду нам.                        
І ми вклонились з вдячністю: 

«Merci.
Приходьте десь за рік до нас, 

Madame,
бо так набридли ті ваші жалі, 
то дощ, то сніг — 

у карнавалах ваших.
 Pardon, Madame, 

ми зовсім ще малі              
 в своїх думках і в діях — 

не багатші,
але уже так хочеться тепла.                      
Та вам не зрозуміти 

зимним серцем  
навіщо он береза одягла
сережки мідні й заспівали скерцо
дрозди в саду. 

Madame, pardon-pardon…
Не плачте тільки, — 

просим на прощання.          
У Антарктиду вас 

домчить циклон. 
Дасть Бог, ця наша зустріч — 

не остання».
квітень 2015 р.

Недільний ранок 
у Варшаві
Ранок встає з філіжанки 

міцної кави,
розбуркує сонце 

принишклих іще голубів,     
а я уже тут — в центрі 

старої Варшави.
«Вірую!» — лине увись 

молитовний спів.
Запрошує щиро мене 

до Христа сива пані —
в костелі Святого Мартіна — 

меса ранкова.
На вулицях — тихо. 
Варшава — в святочнім убранні.
Дасть Бог, я сюди повертатимусь 

знову і знову ... 
Із «файного міста» 

з тобою в авто раритетнім
помчімося, рідний, чимдуж 

до Варшави у гості.
Там серце Шопена спочило, 

в столиці славетній, 
і трішки свого я лишила 

в її високості.      
18.04.2015 р.

*     *     *Якби ви знали, що тут 
за світанки!

Як пахнуть вони травами Волині,
яке тут небо чисте спозаранку, 
як дихає земля о цій годині.
Якби ви знали, як тут 

любо й гарно
збудитись від пташиної рулади
і знати: знову день живеш 

не марно,
ці дивні споглядаючи принади 
природи… В житі золотому, 
знайшовши колоски по два — 

на щастя,
в обійми сонця й вітру 

кинуть втому
і стати чистим, 

мов після Причастя.
Якби ви знали ту вселенську 

радість,
що відчуваєш тут, 

на краю світу —     
на хуторі… Ось тут —

уся реальність, 
любові й миру скорена орбіта.

2014 р.

Лариса 
МИРГОРОДСЬКА.

“

“

...«Чоловік мрії» звучало 
у виконанні Янки, наче, 
«я нині зустрічала 
крокодилів з вирію»...
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На фото Мирослава Коломійчука: Марія Хом’як - завідувач Лановецької державної 
нотаріальної контори. Пані Марія Михайлівна є постійним читачем газети “Наш день”.

Янка завжди була невгамов-
ною. Веселою. Не вміла «зави-
вати в папірчик» свої думки. І 
їй не щастило в коханні.

Шлюб з Володимиром роз-
летівся в друзки. Чоловік пішов 
«наліво». Потім перепрошував. 
Зради Янка не пробачила. 

Від п’ятирічного подруж-
нього життя залишилася На-
талка. Малу кликали Наткою. 
Натка - стовідсоткова копія 
екс-благовірного. Коли донь-
ка капризувала, Янка своєрідно 
заспокоювала її: 

- Влодзько, зачини писка, бо 
розлучуся з тобою, як з твоїм 
колишнім татом. 

Коли Янка пришпилювала 
малій Володьчине ім’я, це озна-
чало, що вона злиться. Натка 
змирилася зі своїм неформаль-
ним йменням. Тобто, вона на 
нього не реагувала, або ще не 
тямила маминих приколів.

- Яно, де ж твоя інтелігент-
ність? - з іронією запитувала 
подруга Катя. - Не називай На-
тку Влодзькою. Так можна при-
клеїти на все життя дитині 
чуже ім’я.

В Янки вища гуманітарна 
освіта, купа закінчених курсів і 
прочитаних серйозних книг. 

- Ха! - улюблений Янчин ви-
гук звучав завжди виклично-
екстравагантно. Це означало її 
безапеляційну правоту. 

…Янка зібралася заміж 
вдруге. Але до загсу не дійшла. 
Причина до безглуздості ба-
нальна. На таке здатна тільки 
Янка. 

Заяву зі своїм Толькою не-
сла перед обідом. 

- Только, давай щось пере-

кусимо, - запропонувала май-
бутня наречена, ласо глянувши 
у бік пристойної кав’ярні. 

- Ти що! - запротестував об-
ранець. - Треба встигнути до 
обіду. У мене безліч справ. 

Толька був педантом. Янка - 
навпаки.

- Я хочу їсти! - Янка пришпи-
лила Тольку до бруківки свої-
ми величезними каштановими 
очиськами. - Ну!..

Він відповів щось на 
кшталт: «Не нукай, поки не 
впрягла». Дотепне «заува-
ження» Толькові обійшло-
ся дорого. 

- Ха! - видала своє улю-
блене Янка. - Іди на всі чо-
тири боки!

Толька отетерів. А Янка, 
круто розвернувшись, недбало 
кинула на прощання: 

- Згинь назавжди!
Розмов на тему Тольки Янка 

не любила. Вона взагалі не лю-
била, коли їй лізли в душу. 
Якщо хотіла - розповідала сама.

Якось за горнятком кави 
Яна запитала в Каті:

- Ти віриш у гени?
- Тобто?
- Добре і зле передається 

людям через гени. Я про Толь-
ку. Він спивається. Виявляєть-

ся, його батько і дядько також 
дружать із зеленим змієм. Як 
добре, що мені забурчало в жи-
воті, коли ми несли заяву. Це 
було попередження…

На цьому тема Тольки ви-
черпалася назавжди. 

Недавно Янка ейфорійним 
голосом повідомила Каті:

- Мушу тебе познайомити з 
чоловіком моєї мрії. 

«Чоловік мрії» звучало у ви-
конанні Янки, наче, «я нині зу-
стрічала крокодилів з вирію».

- Словом, так, - продовжува-
ла Янка, - вигляд він має нор-
мальний. Пробач, що раніше не 
розповідала про наші зустрічі. 
Це не важливо. Тепер сама по-
бачиш і оціниш. Але ти пови-
нна з’явитися без попереджен-
ня, як сніг на голову. Придумай 
щось. Домовилися?

Відмовити подрузі було не-
можливо. Та й цікаво, зрештою.

Подзвонивши у двері Янчи-

ної квартири в умовлений час, 
Катя з порога випалила:

- Привіт! Ой, у тебе гість. А я 
хотіла міксера позичити. Торта 
буду пекти.

Янка мало не впала зі смі-
ху. Катя за своє життя не те, 
що торта не спекла, а й навіть 
скромної палянички. І подібна 
«крамольна» думка в голову не 
навідувалася. 

- Заходь. Cпершу - кава, по-
тім - міксер.

За столом зі смачними на-
їдками і пляшкою вишуканого 
вина красувався чоловік Кати-
ної знайомої, яка роками гарує 
на закордонних заробітках. 

Янка почала представляти 
Катю «чоловікові мрії»: 

- Знайомся, це моя найкра-
ща подруга. Вона…

- Далі не треба, - безцере-
монно перебила Катя. - Правда, 

Вікторе? Як дружина? Коли 
повернеться із заробітків? І 
чи варто повертатися?        

- Яка дружина? Ви зна-
йомі?  

Катя, мабуть, уперше за 
часи їхньої дружби поба-
чила Янку такою розгубле-
ною. 

Вікторове обличчя набрало 
кумачевого кольору, а дар мови 
пропав. 

- Це не тобі, це йому тре-
ба міксера! Міксером! - огов-
тавшись, випалила Янка, 
грізно глянувши на невдаху-
залицяльника.

- Яно, не дурій. Я все пояс-
ню. Я ж - мужчина…

- Ану, марш звідси! Який ти 
мужчина?! Кіт марцьовий! 

- Катю, - кинув благально на 
ходу Віктор, - ти моїй нічого не 
кажи. Роботи не маю. А тут ще… 

- Що? Дружина позбавить 
субсидії і місця проживання? - 
з’язвила Янка.  

Коли за Віктором зачинили-
ся двері, Янка з Катею розсмія-
лися.

- Третя спроба! І невдало! 
Ось тобі й маєш! - іронізувала 
сама над собою Янка. - Мабуть, 
таких «холостяків» у нашо-
му місті багато. А він мені нині 
персня подарував. Гарного, з 
камінчиком бузковим. Ніде та-
кого не бачила. Зраділа. Дума-
ла…  

- Цей перстень «ніде тако-
го не бачила» - його шлюбний 
подарунок дружині. До речі, та-
кож Катериною звати. Не хоті-
ла з собою коштовностей бра-
ти. Треба буде якось поверну-
ти. Такі подарунки щастя не 
приносять. 

Янка на мить задумалася.
- Аякже, треба. Приїде і я по-

верну. Обов’язково! 
- Янко! Це буде жорстоко!
- Ні! Справедливо! Твоя зна-

йома повинна знати про по-
ходеньки благовірного. Ціка-
во, хто стане наступною «жерт-
вою» одруженого холостяка.        

- Подумай…
- Ха! - хитро стрельнула ка-

штановими очима Янка. 
Катя знала: подруга вчи-

нить з точністю до міліметра 
саме так, як вирішила. 

- Третя спроба - це не кінець 
життя, - посерйознішала Янка. 
- Але на душі… зовсім не весня-
но.    

- Треба вірити в диво. 
- Ха! Одне диво вже було. Де 

ж мій фатальний міксер? Буду 
торта пекти. Може, хтось по-
рядний адресою помилиться. 

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Він любив дивитися, як вона 
спить. Як тонесенькі ніздрі ма-
ленького носика вдихають і види-
хають повітря. Іноді вона смішно 
зітхала і за тим неодмінно посмі-
халася, запалюючи зірочки у ку-
тиках губ. Він знав кожну цяточку-
родимочку на її обличчі, кожну її 
витончену рисочку, яка так нага-
дувала ту, яку він кохає понад усе. 
Його Ясочка, його квіточка, його 
малесенька донечка надає сили, 
тримає на цім світі, надихає на не-
ймовірні речі, про які колись хіба 
читав у книжках. Ця дівчинка єди-
не, що у нього залишилося. 

Олексій поправив ковдру і на-
вшпиньки вийшов з кімнати. Тре-
ба було й собі прилягти відпочити 
хоч кілька годин. За півроку, відко-
ли не стало Наталі, він перейшов 
у режим постійного неспання. Яся  
вимагала усе більше й більше ува-
ги. Його батьки, уже немолоді й не 
дуже здорові, допомагали, чим мо-
гли. Роботу кинути зовсім не міг, 
бо потрібно ж на щось жити. Так от 
і викручувалися. 

Заплющив очі, й знову Наталя 
обіймає його, гладить неслухняно-
го чуба, торкається ніжно вуста-
ми до скроні і заспокоює: «Ти спра-
вишся, ти сильний, ти мужній, мій 
коханий. За мене і за себе справиш-
ся!»

Душать сльози, бо досі не може 
зрозуміти, як так могло трапити-
ся у їх щасливому житті. Досі не 
може повірити, що у той злощас-
ний день сам посадив Наталю в 
таксі, бо на біду зламалася машина 
саме тоді, коли дружині терміново 
потрібно було їхати до лікаря. А че-
рез кілька годин  йому повідоми-
ли, що його Наталі більше немає.

На світлофорі у таксі, в якому 
їхала жінка, на повній швидкості 
врізався в друзки п’яний син міс-
цевого авторитета. Після удару та-
кої сили від легковика залиши-
лося суцільне місиво. А позашля-

ховик мажора зі злегка пом’ятим 
бампером поїхав собі геть, зали-
шивши помирати двох людей. 

Лікар зі швидкої казав, що так-
сист загинув на місці, а Наталя ще 
дихала, і все кликала Олексія, про-
сила про допомогу. Але травми 
були занадто важкими, за кілька 
годин жінка померла в лікарні.

Уже півроку він іс-
нує заради своєї доне-
чки і помсти тому, хто 
забрав у нього коха-
ну. Убивцю ж засуди-
ли умовно. Гроші во-
істину роблять чуде-
са. Олексій не міг пові-
рити, коли на суді слу-
хав про те, що і таксист 
був нетверезий,  і зупи-
нився в забороненому 
місці, чим і спровокував 
аварійну ситуацію. Уже 
тоді Олексій зрозумів, 
що в країні, де влада іг- н о -
рує права та обов’язки, кожен сам 
мусить шукати шляхи до справед-
ливості. Що може зробити звичай-
на людина там, де безсилий закон, 
де бездіяльність слідчих, прокуро-
рів, продажність суддів та злодіян-
ня адвокатів? 

Чоловік молився, гаряче й щиро 
просив Бога допомогти позбути-
ся зла, віднайти прощення й за-
спокоєння заради доньки, втрима-
ти від кроку, який надумав зроби-
ти. Уже кілька місяців він виношу-
вав у голові план, прораховував усі 
варіанти, що б не робив, чи куди б 
не йшов, постійно думав про це. Він 
знав усі місця, де буває його мішень, 
час розписав по хвилинах, вивчив 
коло його спілкування. І чим біль-
ше слідкував за тим вирод-

ком, тим більше розумів, що хоче 
знищити його. Того, хто убив двох 
людей, і далі провадить своє фри-
вольне, нічим не обтяжене життя. 

Від розправи стримувала по-
кійна дружина, яка приходила що-
ночі у сни. Олексій усвідомлював, 
що йому не вдасться уникнути по-

карання, а до кінця днів сидіти у 
в’язниці і не бачити, як ростиме 
донечка, це жорстоко. Наталя сни-
лася, плакала і просила його не за-
напастити власне життя. Щоб зу-
пинити те, що нестерпно боліло й 
мучило, потрібно було щось вирі-
шувати.

Як завжди приспав Ясочку, 
приглушив світло нічника і хотів 
уже вийти з кімнати. 

- Та-та… 
Олексій оглянувся. Його сонна 

крихітка стояла в ліжечку і, міцно 
тримаючись рученятами за биль-
це, кликала його. Це було перше 
слово доні. Чоловік витер долонею 
сльози, підхопив маля на руки.

- Скажи ще, Ясочко! Ну, поклич 
ще тата!

- Та-та, та-та, - Ясочка мило 
усміхалася, показуючи своїх поки 
лише два зубчики, обвила Олексія 
за шию і притулила свою голівонь-
ку до щоки.

- Ходімо спатусеньки, моє зозу-
ляточко маленьке! 

Ні цього вечора, ні наступно-
го Олексій не зробив задуманого. 
А за кілька тижнів у місцевій пре-
сі прочитав, що сина відомого біз-

несмена знайшли мертвим 
у його будинку, за попере-
дньою версією слідства - по-
мер від передозування нар-
котиками. Олексій щиро ра-
дів. Ні, не смерті свого во-
рога, а тому, що він до цьо-
го не мав ніякого стосунку. 
Радів і дякував Господу, що 
вчасно зупинив його від 
помсти – останнього ща-
бля відчаю і злоби, який не 
вирішує проблеми, а лише 
ускладнює життя тому, 
хто наважиться на це. Бо 

кожен мусить нести відпові-
дальність за вчинки, які здійсню-
ються поза територією власної 
безпеки. Ми усі діти Господні. Як 
люблячий батько, він нікого не ка-
рає. Люди самі себе карають за по-
рушення Божої волі й тих меж, які 
визначені людською совістю.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Весняне
Коли 
розквітає 
кохання

Під ногами – калюжки. Переска-
кую через них у своїх модних чере-
вичках. Мінливий березень – то со-
нечко пригріє, то дощик із снігом 
посіче. Хочеться тепла, квітів і ніж-
ного кохання, аби твій подих зігрів 
мої холодні пальчики, а від лагідно-
го погляду розтанули останні кри-
жинки недовіри у моєму серці. Хоч 
запевняєш мене, що любиш, але 
чому ж тоді так довго не телефону-
вав, не відповідав і на мої дзвінки? 
Кажеш - був зайнятий, та для того, 
щоб мовити одне слово «кохаю» по-
трібна лиш секунда. 

Не дозволяй зневірі руйнува-
ти наші почуття. Надворі – весна, 
найкраща пора, коли зароджуєть-
ся і розквітає кохання. Тож ску-
паймо нашу любов у теплих про-
менях сонця, у голубизні неба, у 
ніжних поцілунках. У вічному, як 
світ – кохаю…

Оля ЧЕРВІНСЬКА.  
м. Тернопіль.    

На життєвих 
перехрестях

Кіт 
марцьовий

І прости нам

провини 
наші…

“ “Від розправи стримувала 
покійна дружина, яка 
приходила щоночі у сни. 
Олексій усвідомлював, що 
йому не вдасться уникнути 
покарання, а до кінця днів 
сидіти у в’язниці і не бачити, як 
ростиме донечка, це жорстоко.

«Наш ДЕНЬ» завжди радіє днині, 
коли йде в гості до родини,

Чи навіть у «казенний» дім, 
де люди щиро дружать з ним.

Радіємо, що нас читають,
 про себе нам розповідають,

Все, чим живуть і що болить:
 читач й газета – світла мить!

1. Ви будете шкодувати про те, що занадто 
багато часу провели перед телевізором, пе-

реглядаючи нескінченні серіали і реаліті-шоу, 
передачі, в яких мало корисного.

2. Ви будете шкодувати, що зробили головним 
пріоритетом життя у віртуальному світі со-

ціальних мереж, з головою занурившись в гру по-
милкових уявлень про себе і своїх знайомих.

3. Ви будете шкодувати про те, що не вели 
здоровий спосіб життя, дозволяючи своїм 

звичкам взяти над вами верх.

4. Ви будете шкодувати про те, що мало спо-
глядали і насолоджувалися реальною кра-

сою цього світу, завжди кудись поспішаючи.

5. Ви будете шкодувати, що мало вірили і не 
прагнули до пізнання чогось великого.

6. Ви будете шкодувати про те, що рідко зу-
стрічали схід сонця і проводжали його за-

хід, виправдовуючись всілякими важливими 
справами.

7. Ви будете шкодувати про те, що були за-
надто скутими, наляканими, серйозними і 

відповідали загальноприйнятим нормам “пра-
вильної”, “гідної”, “успішної” поведінки в суспіль-
стві.

8. Ви будете шкодувати про те, що занадто 
швидко подорослішали і забороняли собі 

іноді побути дитиною, нехай навіть у 40 років.

9. Ви будете шкодувати про те, що не цінували 
своїх друзів і мало проводили з ними часу.

10. Ви будете шкодувати про те, що були за-
надто злопам’ятними, злими і підозріли-

вими. Що плекали у душі ненависть, хоч насправ-
ді від цього було гірше тільки вам. 

11. Ви будете шкодувати про те, що мало 
спілкувалися зі своєю сім’єю, дітьми, 

родичами, багато сварилися і злилися на них. 
Рідко говорили їм слова любові і те, які вони 
для вас дорогі.

12. Ви будете шкодувати про те, що мало 
сміялися, раділи, веселилися.

13. Ви будете шкодувати про те, що занад-
то болісно сприймали вчинки і слова ін-

ших людей.

14. Ви будете шкодувати, що робили 
кар’єру і забули про дитячі мрії та за-

хоплення.

15. Ви будете шкодувати про те, що мало 
подорожували і пізнавали цей світ.

16. Ви будете шкодувати про те, що занадто 
багато боялися.

17. Ви будете шкодувати, що сумнівалися і 
недооцінювали себе, не наважувалися 

на багато хороших речей.

18. Ви будете шкодувати, що не зробили бо-
жевільний вчинок, не кинули виклик 

обставинам, що не боролися і опустили руки. До-
зволили собі піти і промовчати.

19. Ви будете шкодувати про те, що над-
то багато уваги приділяли матеріально-

му. Що витратили багато сил, здоров’я і сенс сво-
го життя на придбання не особливо потрібних 
вам речей …

20. Ви будете шкодувати про те, що не ска-
зали головного – рідним,  

друзям, близьким, колегам  
по роботі.

Подумаймо… Те, про що ви будете 
шкодувати у старості

На закінчення, прочитайте дві мудрі цитати на цю тему.
Танцюй так, ніби на тебе ніхто не дивиться. Співай, ніби тебе ніхто не чує. 
Люби так, ніби тебе ніколи не зраджували, і живи так, ніби земля – це рай.

Марк Твен.
Озираючись на пережите, я згадую розповідь про одного старого, який на смертному ложі 

зізнався, що його життя було сповнене неприємностей, більшість з яких так і не сталися.
Уїнстон Черчілль.
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Збірна України – збірна Кіпру – 1:0
Національна збірна України з футбо-

лу з перемоги розпочала підготовку до 
фінальної частини чемпіонату Європи 
2016 року у Франції. На власному полі в 
Одесі підопічні Михайла Фоменка здобу-
ли фірмову для тренера мінімальну зви-
тягу над суперниками з Кіпру. Вирішаль-
ний удар - на рахунку донецького гірни-
ка Тараса Степаненка.

«Синьо-жовті» почали матч набага-
то активніше за гостей. Тільки-но укра-
їнці «вмикали швидкість», кіпріоти не 
були готовими до завершення атак. На-
томість, якщо господарі довго розігрува-
ли свої комбінації, то захисні редути су-
противників перекривали вільні зони. 
Перший момент уже на 7-й хвилині мав 
Ярмоленко, але влучив у захисника.

Кіпр вперше дістався до володінь 
Бойка ближче до середини тайму, коли 
нападник гостей не зумів нормально 
влучити по м’ячу, перебуваючи перед 
воротами українців. Після цього хлоп-
ці з острівної країни відвели гру подалі, 
ближче до центру поля. 

Фол кіпріотів наприкінці тайму  при-
звів до взяття воріт. Ротань навісив зі 
штрафного, Зозуля головою пробив у во-
ротаря, який відбив м’яч перед собою, а 
Степаненко вдало зіграв на добиванні. 

Другий тайм у виконанні збірної 
України оцінювати достатньо важко, 
адже було багато замін і змін тактики. 
З одного боку, дебютанти нашої збірної 
Коваленко, Петрик і Малишев створюва-
ли гостроту в атаці, з  іншого - на остан-
ніх хвилинах українці відверто погано зі-
грали в обороні. Одного разу лише стійка 
воріт врятувала нашу команду від гола. 

Збірна України – збірна Вельсу – 1:0
Після матчу з Кіпром Михайло Фо-

менко заявив, що національна коман-
да намагатиметься грати у видовищ-
ний футбол, але не не уточнив, коли 
саме. Відтак, як і в грі з Кіпром, в поєдин-
ку з Вельсом наші футболісти зіграли аж 
надто обережно та нудно, хоча гості під 
час нечисленних атак були абсолютно 
безпечними і прогнозованими. За весь 
матч було лише кілька ударів у площи-
ну воріт П’ятова, з якими він легко впо-
рався.

Що ж стосується атакувальних дій  
українців, то далеко не все гаразд. Не 
було гострих моментів у Зозулі, не грали 
фланги. Можливо, більше усіх старався 
Коваленко, але цього було замало, бо за 
90 хвилин гри українська команда три-
чі поцілила у площину воріт, один з уда-
рів  у виконанні Ярмоленка завершився 
голом.

Національний олімпій-
ський комітет України ого-
лосив номінантів на титул 
«Герої спортивного року-
2015», вручення якого відбу-
деться у першій декаді квіт-
ня

Серед чоловіків на так 
званий «спортивний Оскар» 
претендують чемпіон світу 
з греко-римської боротьби 
Жан Беленюк, тріумфатор 
світової першості з сучасно-
го п’ятиборства Павло Тимо-
щенко і чинний чемпіон сві-
ту гімнаст Олег Верняєв.

Незважаючи на те, що се-
ред номінантів-жінок є явна 
фаворитка - біатлоністка Ва-
лентина Семеренко, яка ста-
ла чемпіонкою світу в олім-
пійських видах спорту,  на на-
городу також претендують 
борчиня Юлія Ткач і велоси-
педистка Яна Беломоїна.

У номінації «Команда 
року» вперше до трійки но-
мінантів увійшли представ-
ники одного виду спорту — 
фехтування. Йдеться про чо-

ловічу і жіночу команди із 
фехтування на шпагах та 
жінок-шаблісток.

А тим часом, 26 березня 
у столичному палаці «Укра-
їна» відбулася двадцята це-
ремонія нагородження пе-
реможців і лауреатів премії 
«Людина року-2015». У номі-
нації «Спортсмен року» кра-
щим визнали чемпіона сві-
ту 2015 року в сучасному 
п’ятиборстві Павла Тимо-
щенка.

На шляху 
до Євро-2016

Збірна футболістів 
України 1999 року на-
родження здобула другу 
перемогу в елітному ра-
унді кваліфікації Євро-
2016 і тим самим офор-
мила путівку у фінальну 
частину чемпіонату Єв-
ропи, який у травні при-
йматиме Азербайджан.

Цього разу перед 
підопічними Олексан-
дра Петракова не встоя-
ли турки, які, як і збірна 
Фінляндії у попередньо-
му матчі з українцями, 
пропустили три м’ячі.

Регламент Європей-
ської першості передба-
чає, що переможці вось-
ми груп, а також сім во-
лодарів других місць, які 
показали кращі резуль-
тати у матчах з першою 
та третьою командами 
своєї групи, отримають 
путівки до фінального 
етапу.

Отож, для збірної 
України вже немає різ-
ниці, з яким рахун-
ком грати в останньо-
му турі з Англією, адже 
команду Іспанії з групи 
№8 наші хлопці вже ви-
передили.

Турнірне станови-
ще команд: збірні Украї-
ни та Англії мають в ак-
тиві по дві перемоги піс-
ля двох зустрічей, а збір-
ні Туреччини та Фінлян-
дії не набрали жодного 
очка. 

Фірмові «мінімалки» 
від Фоменка 

при невиразній грі

Хто претендує на 
«спортивний Оскар»

«Ниву» зняли з чемпіонату
На адресу Професійної футбольної Ліги України надійшов 

офіційний лист від ФК «Нива» із заявою про неможливість 
проведення першого матчу весняної частини змагань. Таким 
чином, згідно із Дисциплінарними правилами ФФУ команду 
буде знято зі змагань через другу неявку на матчі чемпіона-
ту України сезону 2015/16. Зважаючи на те, що «Нива» зігра-
ла більш як половину календарних матчів, суперникам тер-
нопільської команди в усіх поєдинках весняної частини сезо-
ну буде зараховано технічну перемогу.

 Сергій Надал: «За рік у ме-
рію надійшла лише одна 
конкретна пропозиція фі-
нансово підтримати ФК 
«Тернопіль»

- Пане Сергію, яким чином 
вдалося знайти клубу нового 
інвестора?

- Ще рік тому я виступив з 
пропозицією до інвесторів долу-
читися до фінансування ФК «Тер-
нопіль». Вже тоді було зрозуміло, 
що міський бюджет не потягне 
професійну команду Першої Ліги.  
А після того, як уряд переклав на 
міський бюджет фінансування 
профтехоствіти і медицини, пи-
тання пошуку нового інвестора 

для ФК «Тернопіль» стало ще ак-
туальнішим. Однак, за рік у мерію 
надійшла лише одна конкретна 
пропозиція – від Івана Марущака, 
який погодився допомогти місту 
у фінансуванні клубу та втрима-
ти його у Першій Лізі.

- Яки Ви познайомилися з 
новим інвестором?

- Я знаю пана Івана як депута-
та обласної ради від «Блоку Поро-
шенка», мене з ним познайомив 
губернатор Тернопільщини Сте-
пан Барна. Ми відразу домовили-
ся, що Марущак прийде в клуб як 
меценат. Він погодився вкладати 
гроші в муніципальний клуб без 
жодних умов. 
«Як міський голова Тер-

нополя, я офіційно звер-
нувся до Служби Безпе-
ки України з проханням пе-
ревірити інформацію про 
Івана Марущака, яка була 
наведена у ЗМІ. Це мій про-
фесійний обов’язок»

- Однак, у ЗМІ вже з’явилися 
звинувачення на адресу нового 
почесного президента у тому, 
що він довгий час працював в 
окупованому Криму?

- Повторюся, я знаю Івана 
Марущака як депутата обласної 
ради від пропрезидентської пар-
тії. Зі свого боку, як міський го-
лова Тернополя, я офіційно звер-
нувся до Служби Безпеки Укра-

їни з проханням перевірити ін-
формацію про Івана Марущака, 
яка була наведена у ЗМІ. Це нор-
мальний процес і мій професій-
ний обов’язок. На даний час жод-
ної інформації від СБУ я не отри-
мав.

- Збереження ФК «Терно-
піль» - головна перемога спор-
тивного Тернополя?

- Безумовно, я ставив собі за 
мету зберегти ФК «Тернопіль» як 
професійний клуб. Однак, завдя-
ки залученню додаткових інвес-
тицій та економії бюджетних ко-
штів, місто має можливість роз-
вивати інші напрямки спорту та 
футболу зокрема. У Тернополі 
вже створено спортивний ліцей, 
як один з елементів повноцінної 
спортивної освіти. У нашому міс-
ці формується справжня спор-
тивна піраміда: спортивні шко-
ли, ліцей, спортивні клуби. Добре 
розумію, що без розвитку дитячо-
юнацького футболу у Тернопо-
лі, професійний футбол у місті не 

врятують жодні інвестиції.
Сергій Надал: «Без роз-
витку дитячо-юнацького 
футболу у Тернополі, про-
фесійний футбол у місті 
не врятують жодні інвес-
тиції»

Також, з 3 квітня по 17 травня 
у нашому місті відбудеться Чем-
піонат України з жіночого фут-
болу. Тернопіль на цей час стане 
футбольною столицею України. 
Окрім того, місто готується при-
йняти відкриту Європейську пер-
шість із водно-моторних видів 
спорту, яка відбудеться за міжна-
родним спортивним календарем 
27-28 серпня.

- Таким чином можна спо-
діватися на спортивний рене-
санс Тернополя?

- Я в це щиро вірю і міська 
рада буде робити для цього все 
можливе. Але я в черговий раз за-
кликаю підприємців підтримува-
ти тернопільський спорт. Спорт 
– це не лише здоров’я нашої нації, 
це також обличчя міста, його про-
моція. Успішні спортивні проекти 
створюють Тернополю позитив-
ний імідж як в Україні, так і у сві-
ті. Це потрібно усім нам.

Розмову вела 
Віра СОТНИК.

Сергій НАДАЛ: «Тернопіль 
залишається футбольним містом»

Тернопільщина на початку 2016 року мала всі шан-
си повторити долю Івано-Франківської та Вінницької 

областей, зникнувши з футбольної карти України. 
Як професійний клуб припинила своє 

існування тернопільська «Нива», яка  буде 
виступати лише в першості області. Головний тренер ФК “Тернопіль” Василь Івегеш та міський 

голова Сергій Надал під час футбольного матчу.

Схожа доля чекала й на ФК «Тернопіль», де перед стартом нового сезону у Першій лізі теж 
виникли фінансові труднощі. Однак, сьогодні можна говорити впевнено. У Тернополі залиша-
ється професійний футбол.

ФК «Тернопіль» отримав нового почесного президента Івана Марущака, який долучиться до 
фінансування клубу, адже до цього часу клуб на 100 % фінансувався лише з міського бюджету 
Тернополя. Також новий президент пообіцяв зберегти клуб у Першій лізі і розвивати на його 
базі соціальні проекти. Прокоментувати стан справ у ФК «Тернопіль» та призначення нового 
почесного президента клубу газета попросила міського голову Тернополя Сергія Надала.
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Власне, такий захід у нашій 
області відбувається не впер-
ше. Благодійний проект був за-
початкований ще у 2012 році. У 
рамках всеукраїнського фести-
валю «Зустрічі друзів» до Тер-
нополя з’їжджалися відомі ар-
тисти, кошти від концерту яких 
йшли на допомогу хворим дітям. 
До меценатства долучалися та-
кож підприємці, бізнесмени. 

- Тоді і зародилася ідея допо-
магати хворим дітям, - зазначає 
керівник і автор проекту Сер-
гій Бачинський. -  Нас було троє: 

я, народний артист України Во-
лодимир Шинкарук та заслуже-
ний артист України Ігор Бердей.  
У кожного в родині були тяжко-
хворі діти.  Ми тоді допомага-
ли один одному і зрозуміли, як 
це важливо робити. Ми створи-
ли цей проект, коли побачили, 
як багато сімей потребують під-
тримки. До програми долуча-
ється щораз більше людей. Нині 
проект уже став регіональним. У 
ньому беруть участь представ-
ники не лише Тернопільської, 
а й Рівненської, Хмельницької, 

Львівської, Івано-Франківської, 
Волинської, Вінницької та Черні-
вецької областей. На жаль,  про-
блем у родин з хворими дітьми 
не меншає..

Недавно в Тернопільському 
обласному драмтеатрі відбув-
ся благодійний концерт проекту 
«Людина-меценат 2015 року». 
Такі імпрези організатори про-
водять для того, аби ще більше 
привернути увагу громадськос-
ті, бізнесменів, усіх небайдужих 
людей до тих сімей, які потребу-
ють допомоги.   

До речі, ще раніше організа-
тори проекту створили фільм «З 
вірою і надією». У ньому відобра-
зили всю благодійну роботу за 
час існування програми. У філь-
мі – розповіді не лише про меце-
натів, які брали активну участь у 
підтримці проекту, а й про роди-
ни, які живуть і щодня борються 
за здоров’я своїх дітей. Про ме-
диків, які приходять їм на допо-
могу.

Минулого тижня у рамках 
проекту «Людина-меценат 2015 
року» також відзначили небай-

Щоб повірити у добро, 
треба почати його робити
У рамках регіонального публічного 
благодійного проекту «Людина-
меценат 2015 року» у Тернополі 
зібрали понад сто тисяч гривень 
для хворих дітей

дужих людей краю, керівників 
підприємств, фірм, товариств, 
які долучилися до благодійнос-
ті. Серед них і головний редак-
тор «Нашого ДНЯ» Зіна Куш-
нірук, постійні партнери про-
грами – Олег Караванський 
(об’єднання «Тернопільгаз»), 
Неля Хоміцька (магазин-ательє 
«Територія взуття»), голо-
вний лікар санаторію «Медобо-
ри» Василь Мартинюк, дирек-
тор «Надзбруччя-Сервіс» Ва-
силь Глемба, Михайло Ратуш-
няк (Ліга підприємців «Україн-
ська справа»), директор ресто-
рану «Рандеву» Ігор Парій, гене-
ральний директор «Тернопіль-
буду» Василь Лило, директор 
ПОП «Іванівське» Антон Білик 
та багато інших. 

Свою творчість присутнім 
дарували місцеві співаки, а та-
кож заслужені артисти України 
Астрая і Зоряна Юдін.  

- Треба уміти не лише проси-
ти, а й дякувати людям, для яких 
не існує чужих проблем, - заува-
жує Сергій Бачинський. - Мож-
ливо, їхні вчинки надихнуть  ін-
ших творити добро. Адже, як 
сказав визначний громадський 
діяч, благодійник і меценат 
української культури Євген Чи-
каленко, треба любити Україну 
не лише до глибини душі, а й до 
глибини власної кишені. Врешті, 
щоб повірити у добро, треба по-
чати його робити. 

Інна ЗАРІЧНА.

Міському голові Тернополя  
С. Надалу, депутатам  

Тернопільської міської ради
Звернення

громадських діячів та творчої інтелі-
генції з приводу пошанування у Тернопо-
лі поета-дисидента, лауреата Національ-
ної премії ім. Шевченка, почесного грома-
дянина Тернополя Степана Сапеляка.

26 березня 2016 року виповнюється 
65 років від дня народження совісті укра-
їнської нації Степана Сапеляка, який ра-
зом зі своїми побратимами в далекі роки 
комуністичної пітьми запалив світло 
синьо-жовтого прапора. 

Куди б не закидала доля нашого зем-
ляка - у жахливі сибірські табори, на Да-
лекий російський Схід, він завжди зали-
шався незламним патріотом, а у своїх по-

етичних творах славив рідну землю, на-
род і Бога. Особливою любов’ю поета за-
вжди був Тернопіль, його мешканці. Тут 
його завжди чекали вірні друзі, а все це 
разом надихало на написання нових пре-
красних творів.

Шановні друзі!
Мусимо усі разом подбати про 

увіковічнення для прийдешніх по-

колінь тернополян доброї пам’яті 
прославленого поета, громадсько-
політичного діяча, члена міжна-
родного ПЕН-клубу. На наше пере-
конання, варто уже зараз виріши-
ти деякі питання у цьому напрям-
ку і відкрити на Алеї зірок у Тернопо-
лі пам’ятну відзнаку на його честь, а 
також назвати одну з вулиць міста 
його ім’ям.

З повагою: Богдан МЕЛЬНИЧУК, головний редактор журналу «Літературний Тернопіль», член НСПУ, заслужений діяч мистецтв України;  Роман  ПІВТОРАК,  Заслужений працівник освіти 
України, лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. братів Богдана і Левка Лепких; Святослав ПІВТОРАК, депутат Тернопільської міської ради, голова товариства «Тернопільський 

«Меморіал»; Орест САВКА, старший науковий працівник Тернопільського обласного історико-меморіального музею політичних в’язнів, Заслужений діяч мистецтв України; 
Віра СТЕЦЬКО,  мистецтвознавець; Дмитро СТЕЦЬКО, член НСХУ; Ганна ТКАЧИК, член НСХУ; Богдан ТКАЧИК, Заслужений художник України; Микола ТКАЧУК, професор Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка; Євген УДІН, Заслужений художник України; Віктор УНІЯТ, голова Тернопільської обласної організації Української асоціації творчої 
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Удобрюємо за правилами
Не можна під буряк і моркву вносити ор-

ганічні добрива. Це роблять тільки під попе-
редні культури. Гній, забезпечуючи культу-
ру підвищеною кількістю азоту, надає їй не-
приємного йодистого присмаку. Коренепло-
ди виростають деформованими, неприрод-
но рудого (морква) або брудно-червоного з 
білястими прожилками (буряк) кольору.

Коренеплоди обов’язково мають розта-
шовуватися на відкритій сонячній ділянці. 
На колишньому місці їх можна висівати че-
рез 3-4 роки.

Попередниками мають бути горох, ран-
ня капуста, рання картопля, огірки, цибуля, 
які збирають рано, щоб встигнути підготу-
вати ділянку і внести необхідні добрива.

Коренеплоди гостро реагують на кис-
лотність ґрунту. Навіть на слабокислому 
ґрунті  у них знижується вміст цукрів. Кис-
лотність можна нейтралізувати внесенням 

вапна. Обов’язково з осені ділянку потрібно 
провапнувати з розрахунку 0,3-0,5 кг/кв.м. 
Ділянку вапнують (при необхідності) 1 раз 
на 6-8 років. Розкидане вапно перемішують 
із верхнім шаром ґрунту.

Попіл та сіль 
додадуть цукру

Дуже важливими є підживлення. У  
липні-серпні ефективно підживлювати рос-
лини нітроамофоскою. Приготуйте розчин 
(30-40 г/10 л води), пролийте між рядка-
ми  (2-3 л/пог. метр) і полийте чистою во-
дою. У серпні підживіть рослини мікродо-
бривами, що містять бор і марганець. Вони 
ефективно підвищують вміст вітамінів і цу-
крів у коренеплодах. Вносять мікродобрива 
у міжряддя. У 10 л води розводять по 1 ч. л. 
бору та марганцю. Вносять 2 л на 1 погон-
ний метр. Після підживлення ділянку поли-
вають чистою водою.

Велику кількість бору, марганцю та ін-
ших макро- і мікроелементів містить дерев-
ний попіл. Достатньо внести півсклянки по-
пелу на погонний метр, закрити в ґрунт сап-
кою й полити.

Буряк дуже любить звичайну кухонну 
сіль. За період вегетації його підживлюють 
3 рази. Останнє підживлення зробіть розчи-
ном: 10-15 г (1 ст. л.солі)  на 10 л води. Ви-
трата розчину приблизно 5 л на 1 кв.м. Це 
зробить буряки надзвичайно солодкими.

Наприкінці серпня потіште моркву роз-
чином борної кислоти. В 1 л гарячої води 
розчиніть 1 чайну ложку борної кислоти й 
розбавте в 10 л води. Охолодженим розчи-
ном обприскайте рослини.

Іноді морква неприємно гірчить. Це - за-
хисна реакція на морквяну муху. Щоб позбу-
тися гіркоти, а заодно й паразитів, при про-
ріджування моркви потрібно посипати між-
ряддя тютюновою сумішшю. 

Одним з ефективних методів боротьби з 
садовими шкідниками є полив кущів сморо-
дини окропом. Це зміцнює імунітет рослин, 
прогріває ґрунт і є надійною профілактикою 
різних захворювань. Додавання в розчин солі, 
мідного купоросу або марганцівки сприяє до-
сягненню найкращого  результату. Поливання 
смородини окропом корисне не лише для фі-
тосанітарного стану в саду, а й для збільшен-
ня врожаю. 

Киплячу воду варто налити в ємкість і, не 
гаючись, поспішити до насаджень. По доро-
зі вода охолоне приблизно до 80°С, а при кон-
такті з гілками або ґрунтом втратить ще кіль-
ка градусів і матиме температуру близько 
60°С.

Для контролю робочої рідини необхідний 
термометр. При низьких температурних зна-
ченнях ефекту не буде, а при високих - можли-
ва поява опіків.

Ошпарювати гілки потрібно рівномірно, 
не пропускаючи жодної  з них, щоб не залиша-
ти шансів шкідникам. Землю навколо росли-
ни також варто обробити. Лити окріп на коре-
ні категорично не рекомендується. Щоб запо-
бігти опікам кореневої системи,  потрібно за-
крити коріння рослин металевими листами, 
або бляхою.

Відстань між лійкою та гілками має бути 
не меншою 10 см. Ошпарювання однієї ділян-
ки не повинно перевищувати 5 сек.

Полив смородини окропом - екологічно 
безпечний спосіб боротьби з паразитами, він 
дозволяє знищити шкідників, що перезимува-
ли, і підвищити врожайність ягід. 

були солодкими 
й смачними

ЩОБ МОРКВА І БУРЯК

Багато городників скаржаться, що, незважаючи на досить гарний урожай цих 
коренеплодів, їсти їх майже неможливо через неприємний смак. Якими при-
йомами можна підвищити цукристість буряка та моркви? 

Смородина 
родитиме рясноПЕРЦЕВІ 

таємниці
Щоб одержати гарний урожай со-

лодкого перцю, не потрібні гори хіміч-
них добрив, нескінченні розпушування 
та прополки. Виростити екологічно 
чистий перець без зайвих зусиль - ціл-
ком реально, якщо враховувати деякі 
особливості цієї рослини.

Дотримуємось 
термінів посіву

Зазвичай, перець рекомендують ви-
саджувати на розсаду на початку люто-
го. Однак, навіть лютнева розсада не буде 
ідеальною. Рано посаджені перці швидше 
старіють, тому краще сіяти насіння пер-
цю на розсаду на початку або в середині 
березня.
Своєчасний полив 

При вирощуванні розсади перцю най-
головніше - не допускати пересихання 
ґрунту. Пропустити полив і дозволити 
листочкам перцю підв’янути значить не-
дорахуватися врожаю в майбутньому. 

Правильно обираємо місце
Перець обожнює нейтральні родючі 

ґрунти, тепло і світло, але не любить про-
тяги. Так що для грядки потрібно вибра-
ти добре освітлене і тепле місце. Якщо є 
сумніви в родючості ґрунту, то заздале-
гідь готуйте компост, щоб заправити ним 
лунки при висаджуванні розсади. 

Теплі грядки
Перець – надзвичайно теплолюбний. 

Оптимальна температура землі та пові-
тря для нього - 26°С. Особливо люблять 
тепло його корені. А що може забезпе-
чити “тепло знизу”, як не тепла грядка? 
Крім того, перець чутливий до перепа-
дів температури, тому городники розкла-

дають на грядках “акумулятори тепла” - 
пластикові пляшки з водою. За день вода 
в пляшках нагрівається, а вночі віддає на-
копичене тепло грядці. Замість пляшок 
можна використовувати великі кругляки. 
Ретельно дбаємо 
про рослини

Перець любить вологу, але заливати 
його не можна. Тому потрібно підтриму-
вати нормальну вологість ґрунту мульчу-
ванням. Після висадження перцю на по-
стійне місце, з появою перших бур’янів, 
замульчуйте грядки шаром  20 сантиме-
трів. Приблизно раз на три тижні підкла-
дайте мульчу під перці. Це вбереже ґрунт 
від пересихання, та й поливати можна 
буде рідше. 

Формуємо перець
На розсаді перцю не повинно бути кві-

тів. Якщо розсада зацвіла, сміливо обри-
вайте першу квітку: на даному етапі рос-
лині важливо направити всі сили на вко-
рінення та ріст, а не на цвітіння. 

Після висадження в ґрунт чекаємо, 
коли у кожного кущика буде по три-
чотири розгалуження, і прищипуємо гі-
лочки після п’ятого листка. На кожно-
му розгалуженні залишаємо стільки 
зав’язей, скільки нам потрібно, зайві об-
риваємо. У цьому випадку перець встиг-
не повністю дозріти. На високорослих 
перцях можна видалити все нижнє лис-
тя. 

У вересні залишаємо тільки ті плоди, 
що встигли зав’язатися, усі квіти обрива-
ємо, щоб дати можливість вирости й ви-
зріти останньому осінньому врожаю. До 
речі, низькорослі перці у формуванні не 
мають потреби.

Часник краще 
садити 
навесні

Плюсів вирощування 
ярового часнику дуже бага-
то. Найголовніше – він збе-
рігається набагато краще 
від озимого часнику, хоча за 
врожайністю трохи посту-
пається. Багато хто запи-
тає:  як відрізнити ці два 
сорти? Часник, він і є час-
ник. Натомість, відміннос-
ті очевидні -  озимий часник 
має стовбур у центрі голо-
вки, а зубці ярового приля-
гають один до одного. 

Часник - рання культура 
і саджати його потрібно яко-
мога раніше. Для профілак-
тики грибкових хвороб перед 
посадкою його можна хвилин 
20-30 протримати в слабко-
му розчині марганцю або солі 
(3 ст. ложки на 5 л води). Ско-
пайте й розпушіть грядки та 
добре полийте ґрунт. Зубці са-
джайте дінцем униз на 1-2 см 
углиб. Дотримуйтеся відста-
ні між зубками 8-10 см, а між 
рядками - 15 см. 

Не кожен знає, що навес-
ні можна саджати не тільки 
яровий часник, а й озимий. 
До цього його необхідно пра-
вильно підготувати.

Залишки часнику, які не 
використали за зиму, найкра-
ще розібрати на зубці, очис-
тити й відразу ж замочити 
у будь-якому стимулюючо-
му ріст розчині на 7-9 годин. 
Після цього змочити і віджа-
ти м’яку ганчірку, скласти в 
неї зубці часнику, загорнути в 
поліетиленовий пакет (але, у 
жодному разі щільно не при-
кривати) і покласти в холо-
дильник. Зазвичай, часник за-
готовлюють за місяць до вес-
няної посадки. Ще один важ-
ливий момент - не можна до-
пускати висихання тканини, 
її варто періодично змочува-
ти. Протягом місяця на зубцях 
з’являються корінці довжи-
ною до 5 см.

Як тільки земля прогрі-
ється – можна садити. Най-
краще на грядці зробити бо-
розенку глибиною близько 
10 см, у ній розкласти пророс-
лі зубці. Борозенку необхідно 
засипати перегноєм. Цей час-
ник, на відміну від того, що 
був посаджений восени,  рос-
тиме трохи довше, але буде 
більшим. За літо рекоменду-
ється кілька разів підживля-
ти часник мінеральними до-
бривами.

Корисна порада:  влітку 
залишіть 5-6 стрілок з буль-
бочками, щоб контролюва-
ти ріст. Як тільки оболонка 
на них лопне, можна спокійно 
викопувати часник.

До слова: часник не мож-
на саджати в тих місцях, де 
до цього вирощували цибулю, 
часник чи картоплю. Для ньо-
го найкращими попередника-
ми є огірки, кабачки, рання бі-
локачана і цвітна капуста.
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Дозвілля

Відповіді

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

безшлюбності, поставлю сильний дзеркаль-
ний захист, можлива особиста

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

У магазині чоловік вибирає шубу в 
подарунок на день народження своїй 
дружині. Підходить продавщиця й запи-
тує:

- Що шукаєте? 
Чоловік солiдно:
- Дорогий корм для мoлі.

  
- Доню, ти знову повернулась додому 

о п’ятій ранку?
- Мамо, це кіт. Я йому двері відчиня-

ла.

  
Водій шестисотого «мерса» взяв па-

сажира. Їдуть, швидкість 120, 160 кіло-
метрів за годину. Пасажир із жахом про-
сить зупинити авто. 

Водій:
- Не бійся, у мене сильний янгол-

охоронець за спиною.
Усе ж пасажир вийшов. Їде водій далі 

сам. 140, 180 кілометрів. Раптом голос за 
спиною: 

- Слухай, зупинись, я також вийду.
  

Приїхали двоє кумів на природу від-
почити: шашлик, випивка, цікаві істо-
рії. Увечері полягали спати. Прокида-
ється серед ночі один із них й будить 

іншого:
- Куме, що ви зараз бачите?
- Місяць, зорі. Романтика…
- Ех... дурень ви, куме, дурень. Палат-

ку в нас вкрали!
  

В кафе:
- Офіціанте, можна мені горнятко 

кави?
- Я вам що, лікар?! Звідки мені знати, 

можна вам, чи ні?!
  

Дружина - чоловікові:
- Піди, подивися, чим кішка на кухні 

гримає.
- А ти її годувала?
- Ні.

- Значить, готує щось. 
   

Чоловік повернувся додому п’яний 
серед ночі. Дружина свариться і показає 
на годинника.

- Якого біса ти мені на годинника ти-
цяєш? Я у тебе ідеальний чоловік! Моя 
матуся батькові взагалі календарем пе-
ред обличчям махала!

   
Приходить мама за дитиною в дит-

садок. Бачить, діти сидять у пісочниці з 
мобільними телефонами, а вихователь-
ка на лавці куняє.

- Ви спите?! Діти ж розбіжаться...
- Куди вони подінуться? У нас Wi-Fi 

тільки в межах пісочниці.

Украiнськi 
жарти

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, при 

потребі допоможу знайти підходящу роботу. Те-
лефон: (068) 4329985, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-
катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

.

КП «Гусятинська районна
кіновідеомережа» 

оголошує конкурс на проведення незалежної 
оцінки комунального майна територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст Гусятинського району – автога-
ража загальною площею 27,9 м2, що розташований 
за адресою: селище Гусятин, вул. Суходільська, 8 
«Р», автогаража загальною площею 28,1 м2, що роз-
ташований за адресою: селище Гусятин, вул. Сухо-
дільська, 8 «С», автогаража загальною площею 33,8 
м2, що розташований за адресою: селище Гусятин, 
вул. Суходільська, 8 «Т», майстерні загальною пло-
щею 126,5 м2 , що розташована за адресою: селище 
Гусятин, вул. Суходільська, 8 «О» - з метою продажу.       

Для участі у конкурсі претенденти повинні по-
дати у комісію, створену при Гусятинській район-
ній раді за адресою: селище Гусятин, вул. Пушкіна, 
1 тел.: 2-30-04 такі документи: заяву, копію уста-
новчих документів, копію кваліфікаційних доку-
ментів оцінювачів, письмову згоду оцінювача, ко-
пії сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, про-
позиції оцінювача, інформацію про претендента.

Кінцевий термін подання документів 19 
квітня 2016 року.
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ГОРОСКОП
з 30 березня 
до 5 квiтня
Овен  

Зараз краще подивитися з 
боку на те, що вiдбувається. Ро-
бота вимагає пiдвищеної уваги, 
тож вона займе бiльше часу, нiж 
ви розраховували.
Телець 

Конфлiкти з оточуючи-
ми заважатимуть реалiзацiї 
намiчених планiв. Тому не всту-
пайте в полемiку, а шукайте 
компромiснi рiшення.
Близнюки 

У вас з’явиться можливiсть 
упевнитися, що все, що 
вiдбувається, - на краще. Речi, 
якi донедавна викликали нега-
тив, дадуть позитивнi резуль-
тати.
Рак 

Тиждень буде напруженим, 

налаштуйтеся на активнi дiї. 
Утримуйтеся вiд iмпульсивних 
рiшень - це допоможе зберегти 
бюджет.
Лев 

Удача повертається до вас. 
З’явиться можливiсть прояви-
ти свої таланти. На роботi не 
бійтеся проявляти ініціативу й 
братися за нові справи. У сто-
сунках з близькими панувати-
ме гармонія.
Діва 

На цьому тижнi доведеться 
добряче попрацювати, щоб за-
робити бали. Проявляйте себе 
в тих справах, якi вважаєте ак-
туальними.
Терези 

Ваша тактовнiсть допомо-
же у службових справах. Прав-
да, вiрогiдна ситуацiя, коли ви 
вiдчуєте себе мiж двома вогня-
ми.
Скорпіон 

В особистому життi на-

стає позитивний перiод. Од-
нак матерiальнi питання 
вирiшуватимуться повiльнiше, 
нiж ви розраховували.
Стрілець 

Оптимiзм та натхнення, з 
якими ви пiдходите до будь-
яких завдань, надихнуть вас 
узятися одночасно за декiлька 
справ.
Козеріг 

Давнi справи вийдуть на 
перше мiсце. Бiльше того, вам 
випаде роль активного учасни-
ка життя друзiв i колег.
Водолій 

Вам вдасться реалiзувати 
новi iдеї, проте для цього до-
ведеться прикласти чимало зу-
силь. Щоб вiдволiктися, радимо 
зайнятися чимось приємним.
Риби 

Не дозволяйте собi 
лiнуватися i не здавайтеся. Пе-
репони на вашому шляху вима-
гають рiшень, а не капiтуляцiї.

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

індекс - 68710

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.
8 місяців – 99,84 грн.

Погода в Тернополі й області
30 березня - хмарно з прояс-

ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 5-8,  вдень 10-12 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.55, захід 
- 19.48. 

31 березня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 7-9, 
вдень 12-16 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.53, захід - 19.49.

1 квітня - хмарно з прояснен-
ням, увечері можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 8-10, вдень 
12-19 градусів тепла. Схід сонця - 
6.51, захід - 19.51. 

2 квітня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-

тря вночі 2-4, вдень 
5-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.49, захід - 19.52.

3 квітня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 1-2, вдень 
7-11 градусів тепла. Схід сонця - 
6.46, захід - 19.54. 

4 квітня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 3-4, вдень 10-15 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.44, захід - 19.55. 

5 квітня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура по-
вітря вночі 5-6, вдень 13-17 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.42, захід 
- 19.57.

З повагою - колектив Почаївського  
психоневрологічного будинку-інтернату.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

Вітаємо!
Заступника начальника відділен-

ня Укрпошти м. Зборова
 Оксану Василівну 

Гладиш
з 55-річчям!

Бажаємо Вам гарного настрою, щирих 
посмішок, барвистих квітів, родинного 
тепла, благополуччя і достатку. 
Хай стелиться довга життєва дорога, 
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Опіки і ласки від Господа Бога,
Будьте щасливі й на добро багаті.
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку.
Тож не старійте й ніколи не знайте
На своїм порозі – ні смутку, ні бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

З повагою – колеги по роботі.

Вітаємо!
Сумлінного працівника, відпові-
дальну і хорошу людину, трак-
ториста фермерського госпо-

дарства «Вікторія -92»
Івана Тимофійовича 

Полиняка 
із 55-річчям!

Нехай буде у Вас все в порядку,
Добра Вам, поваги й достатку,
Здоров’я міцного бажаємо щиро,
Сімейної злагоди, спокою й миру,
Статків усяких, і хліб, і до хліба,
Хай Бог Вам дарує на многії літа!
Хай горе минає Вас стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість всміхається у Вашому домі.
Щасливих сто років зозуля кує,
А Матінка Божа Вам силу дає!

З найкращими побажаннями –
 колеги по роботі.

Вітаємо! 
Василя Антоновича Миська -  

директора Почаївського психоневрологічного
 будинку-інтернату 

та працівників-іменинників квітня:
Любов Жилюк, Іванну Бондарчук, Романа Бєлка,

 Василя Іщука, Наталю Пасічник, Надію Зарицьку, 
Ганну Мельник, Оксану Городинську, 

Валерія Каневського, Ігоря Попроцького, 
Світлану Бужанську, Лідію Чух, Наталію 
Каняєву, Тетяну Костик, Галину Хімюк! 

  

Ніхто не сподівався, що у наш дім 
так раптово увірветься біда. І на 
вагу хвилин залежатиме життя 

моєї дружини Оксани Шимко та нашої 
ще ненародженої дитини. 

Мчали до найближчого медичного закла-
ду, а ним виявилася Вишнівецька районна ко-
мунальна лікарня. Надіялися лише на Бога і 
вправні руки медиків. Завдяки вчасно при-
йнятому мудрому рішенню гінеколога Іго-
ря Олеговича Шумиловича на світ з’явилося 
наше немовля. 

А далі медики боролися за життя дружини, 
адже спеціалізована бригада з Тернополя ви-
знала її не транспортабельною. 

Дякуючи Богу і лікарям Оксана поверну-
лася до життя. Тому хочу сказати величезне 
«спасибі» акушер-гінекологам Вишнівецької 
лікарні Ігорю Олеговичу Шумиловичу, Юрію  
Михайловичу Андрейцеву, Інні Миколаївні 

Боценюк, дитячому лікарю Сергію  Володими-
ровичу Яковлєву. Щиро дякую медперсоналу 
закладу Анні Борисівні Бабак,  Анні Борисівні 
Кибалюк, Любові Василівні Топало, Тетяні Пе-
трівні Лукащук, Ірині Василівні Черчик, Анні 
Григорівні Панасюк. Особливі слова подяки 
адресую також лікарю «швидкої» Руслану Ві-
талійовичу Бринюку.

Вірю, що скоро моя Оксанка зможе пригор-
нути до грудей найдорожче – наше немовля. 
Дякую вам, люди у білих халатах за два врято-
вані життя, за те, що в умовах, у яких існує нині 
медицина, ви зробили неймовірне – повернули 
радість у нашу родину. Хай обдаровує вас Все-
вишній своєю ласкою і добром, посилає міцне 
здоров’я, аби ви могли повертати усе це стори-
цею своїм пацієнтам. 

Віктор Шимко, чоловік Оксани,
 і вся родина.

с. Великі Вікнини Збаразького району.

Вдячність 

Вишнівецькі лікарі врятували 
життя матері і дитини


