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Щиросердечно вітаю усіх жінок,  
які працюють в газових 

господарствах області, а також 
жінок, які перебувають на 

заслуженому відпочинку,  
з ніжним весняним святом - 

За доброю традицією із святом 8 Березня приходить весна. І в 
цьому є певна закономірність. Бо жінка, як і весна, несе у світ осо-
бливу і велику місію природи – життя і любов, ніжність і турботу, 
натхнення і неповторність.

З прадавніх віків жінку в Україні величали Берегинею, госпо-
динею спокою і родинного затишку, взірцем тепла, доброти та 
ніжності. Саме завдяки вам, терплячим, розумним, виваженим 
та мудрим, ми, чоловіки, почуваємося захищеними у житті. Жін-
ка завжди надихає на працю, допомагає перебороти труднощі, не-
гаразди в житті, своїм особистим прикладом показуючи вміння 
жити і творити добро. 

Добрі і ласкаві, мужні і ранимі, такі хоробрі і такі тендітні, ви – 
найдорожче, що є в житті чоловіків. Охоронниці домашнього вог-
нища, берегині роду людського, Ви народжуєте і виховуєте дітей, 
передаючи з покоління в покоління традиції високої духовності, 
культури, працьовитості.

Тому, щиросердечно вітаючи всіх з Міжнародним жіночим 
днем,  щедро зичу вам міцного здоров’я і довголіття, щастя і до-
статку. Нехай у ваших оселях завжди лунає дитячий сміх, панує 
злагода і любов. Нехай ваше невичерпне багатство – одвічна жіно-
ча мудрість, вміння розуміти і підтримувати, дарувати віру і лю-
бов -  розквітає новими барвами, наперекір усім перешкодам. Ві-
чної вам весни і молодості!
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло.
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
З повагою, начальник  
об’єднання “Тернопільгаз” 
Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

8 березня!

2 березня - хмарно, сніг, 
вночі 2-4, вдень 2-3 градуси те-
пла. Схід сонця - 6.54, захід - 
18.04. 

3 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 0-1, 
вдень 5-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.52, захід - 18.05.

4 березня - хмарно, мож-

ливий дощ, вночі 2-3, 
вдень 6-7 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.50, 
захід - 18.07. 

5 березня - хмарно, дощ зі 
снігом, вночі 2-4, вдень 5-8 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.48, за-
хід - 18.09.

6 березня - хмарно, без опа-

дів, вночі 3-4, вдень 6-10 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.46, захід - 18.10. 

7 березня - хмар-
но, без опадів, вночі 3-4, 

вдень 10-11 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.44, захід - 18.12. 

8 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 6-9, 
вдень 9-13 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.42, захід - 18.13.

Погода в Тернополі й області

Лікування 
голкою: 

як позбутися 
болю без пігулок

5 стор. Скільки спідниць у 
гардеробі дружини 
українського  
урядовця?

Березневий етюд 
Вона стане птахою 

і прилітатиме  
у його спогади

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

10-11 
стор.

Весняний 
день 

коротший 
ще за ночі,
Не теплий, 

бо сльозиться 
ще зима,

А мрії 
гріються 

від усмішок 
дівочих,
І рястом 

у віночках 
йде весна.

Фотоетюд 
Івана 

ПШОНЯКА.
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Міський голова Тернополя Сергій Надал  
запропонував рецепт порятунку  
муніципального електротранспорту України

Міський голова Тернополя 
повідомив віце-прем’єра про не-
обґрунтоване підвищення ціни 
на електроенергію Національ-
ною комісією, що здійснює ре-
гулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг тарифів 
на електроенергію для міського 
електричного транспорту. 

«Нацкомісія скандальною 
Постановою №220 підняла та-
риф на електроенергію для  КП 
«Тернопільелектротранс» біль-
ше, ніж удвічі. Але й це – не все. 
Протягом 2016 року заплано-
вано ще два етапи підвищен-
ня її вартості, що в кінцевому 
результаті зробить електрику 
уп’ятеро дорожчою, ніж на мо-

мент останнього затверджен-
ня тарифів на перевезення. Вду-
майтеся у ці цифри – у 5 разів», 
- зауважив Сергій Надал.

«Вартість 
електроенергії 
для міського 
електротранспорту 
збільшують  
у 5 разів»
За його словами, такий про-

цес призведе до знищення ко-
мунального електротранспорту 
в усій Україні.

«У Тернополі ми вже змуше-

ні збільшувати вартість проїз-
ду в електротранспорті. Замість 
звичних 1,5 грн. пасажирам до-
ведеться платити 2 грн. Ми ро-
бимо все можливе, щоб залиша-
ти ціну на проїзд в електротран-
спорті соціальною. Незмінним 
тариф залишиться для школя-
рів та студентів – 1 грн. Усі піль-
гові категорії населення й далі 
користуватимуться електро-
транспортом безкоштовно. Од-
нак, за таких тарифів на елек-
троенергію, втримувати ціни 
буде дуже складно оскільки тре-
ба зважати, що КП «Тернопілье-
лектротранс» досі не отримав з 
держбюджету відшкодування 
за перевезення пільгових кате-
горій населення», - підкреслив 
міський голова Тернополя Сер-
гій Надал.

Мер Тернополя виступив із 
пропозицією, яка може врятува-
ти міський електротранспорт в 
усій Україні.

«Кабінет Міністрів України 

Ввести на 5 років нульову ставку 
на електроенергію

Електротранспорт має бути пріоритетним 
видом транспорту у великих та середніх 
містах України, а його розвиток мають 

підтримувати на рівні Верховної Ради та 
Кабінету Міністрів України. Про це йшлося 
під час зустрічі мера Тернополя Сергія Надала 
з віце-прем’єр-міністром України, міністром 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Геннадієм 
Зубком.

має на 5 років зробити нульову 
ставку на електроенергію для 
міського пасажирського елек-
тротранспорту. Для державного 
бюджету – мінімальні затрати, 
але це дало б потужний імпульс 
для розвитку екологічного тран-
спорту, що використовує вітчиз-
няну енергію. Це тролейбуси, 
трамваї, метро, міські електрич-
ки. Розвиток електротранспорту 
неможливий при комерційних 
цінах на електроенергію. Для 
мерії Тернополя розвиток елек-
тротранспорту один з пріори-
тетних, вже у 2016 році для міс-
та буде закуплено 10 нових тро-
лейбусів», - пояснив свою пропо-
зицію Сергій Надал.

Сергій Надал:  
«У Тернополі робимо 
все можливе, 
щоб залишати 
ціну на проїзд в 
електротранспорті 
соціальною»
У свою чергу віце-прем’єр 

Геннадій Зубко зазначив, що іні-
ціативу мера Тернополя буде 
винесено на розгляд Кабінету 
Міністрів.

«Електротранспорт – най-
більш доступний вид транспор-
ту в українських містах. Без 
функціонування системи елек-
тротранспорту сучасне місто 
не може існувати. На його долю 
припадає від 45 – до 60 % всіх 
перевезень. Більше того, він ви-
конує вкрай важливу соціаль-
ну функцію – безкоштовно пе-
ревозить пільгові категорії гро-
мадян. Тому уряд зацікавлений 
у подальшому розвитку муні-
ципального електротранспор-
ту, і для нас це теж стратегічне 
питання», - підсумував Геннадій 
Зубко.

Транспорт всюди 
дотаційний
Варто зазначити, що тран-

спорт усюди дотаційний. На-
віть у “ліберальних” США, ко-

мунальний електротранспорт 
отримує дотації з бюджету 
штату, або ж з федерального 
бюджету. Тож і в Україні на дер-
жавному рівні потрібно приді-
ляти більше уваги саме елек-
тротранспорту. Адже є бага-
то негативних прикладів, коли 
електротранспорт зник, як 
явище. Зокрема, так сталося у 
Туркменистані, Узбекистані, 
Казахстані, де спробували по-
вністю “комерціалізувати” цей 
напрямок. Очевидно, що Терно-
полю, як і більшості міст Укра-
їни, краще йти європейським 
шляхом, коли оцінюють насам-
перед соціальну, екологічну 
складову комунального тран-
спорту. У такому випадку ро-
блять все, щоб приватні пере-
візники не дублювали марш-
рутів комунального транспор-
ту. Запроваджено єдиний кви-
ток для поїздок по місту у різ-
них видах транспорту. Переві-
зники отримують кошти за кі-
лометраж, при цьому найбіль-
ше слідкують за якістю послу-
ги і дотриманням графіку, а не 
швидкістю і кількістю переве-
зених пасажирів. У такій систе-
мі, квиток для тернополянина, 
особливо проїзний, має бути 
значно дешевшим, ніж для гос-
тей міста. Так це працює у Есто-
нії, Польщі, Німеччині, коли ра-
зова поїздка дорожча, ніж часті.

До цього, схиляються і тер-
нополяни, котрі не раз заува-
жували, що приватні переві-
зники буквально “відбирають 
хліб” у більш зручного кому-
нального транспорту, коли, 
ризикуючи життям пасажирів, 
пробують обігнати великий 
тролейбус перед зупинкою. 
Можливо варто і нам долучи-
тися до своєрідного флешмобу 
і таки надавати перевагу муні-
ципальному електротранспор-
ту перед маршруткою. Тоді і 
для урядовців буде більше під-
став звертати увагу на збере-
ження екологічного, зручного 
транспорту, яким і є електрич-
ний. 

 Віра СОТНИК.

У Козівському ФАПі відтепер тепло
Два електричних обігрівачі встановили 

у фельдшерсько-акушерському пункті 
Козови. Забезпечили  їх народний 

депутат України від Партії «Солідарність» 
-«Блок Петра Порошенка» Тарас Юрик та 
голова Козівської райдержадміністрації 
Василь Вітровий.

За словами нардепа, з проханням про допомогу 
жителі Козової звернулися до нього під час прийому 
громадян.

«Люди скаржилися, що через відсутність опален-
ня у приміщенні настільки холодно, що температура 
надворі та у ФАПі майже однакова. А в зимовий пері-
од, коли кількість пацієнтів збільшується в кілька ра-
зів, надавати якісну медичну допомогу в таких умо-
вах вкрай складно», - розповідає Тарас Юрик. 

Нові електрообігрівачі дозволять повноцінно об-
ігріти приміщення ФАПу  і забезпечити його повно-
цінне функціонування.
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Символічно, що будівельни-
ки, які зводили на Сході форти-
фікаційні споруди, виконують 
роботи по облаштуванню пло-
щі Героїв Євромайдану. Окрім 
зовнішньої частини, “Креатор-
Буд” взявся за виконання ро-
біт підземної частини під спо-
рудження пам’ятника Небесної 
сотні.

На оновленій площі буде 
сквер, фонтани та навіть під-
земний паркінг, аби автомобілі 
мали можливість паркуватися у 
центральній частині міста.

Виконроб будівельно-
монтажних робіт компанії 
“Креатор-Буд” Іван Гривнак  
каже, що вважає за честь долу-
чатись до таких робіт. Для при-
кладу, працювати на передовій 
під кулями було непросто, але і 
таку роботу треба комусь вико-

нувати. Згодом будівельникам 
телефонували і дякували герої 
АТО, бо укриття, які вони зве-
ли, врятували їм життя. Долучи-
тись до облаштування площі Ге-
роїв Євромайдану – теж почесна 
місія, кажуть будівельники.

У місті почали поширюва-
ти чутки ніби-то будівельни-
ки отримали статус бійців АТО, 
а згодом отримають і землю, 
але це — неправда. Будівельни-
ки зводили укриття, ризикуючи 
життям, але жоден з них не по-
просив за це ні пільг, ні привіле-
їв. Більше того, у рідному місті 
вони не почули навіть слів вдяч-
ності. Але це - не головне, важ-
ливо, що фортифікаційні спору-
ди врятували не одне життя.

- Жоден з працівників 
“Креатор-Буду”, які зводили 
фортифікаційні споруди на Схо-

«Креатор-Буд» в Тернополі облаштовує 
площу Героїв 
Євромайдану 
за власний кошт
Будівельні роботи на площі Героїв Євромайдану 

— у розпалі. Нині там вкладають бруківку, 
готують основу для пам’ятника Небесній 

Сотні та проводять підготовчі і ремонтні роботи. 
Облаштовує площу Героїв Євромайдану будівельна 
компанія “Креатор-Буд” під керівництвом Ігоря Гуди, 
який взяв усі витрати на себе. 

ді, не звертався за ділянкою в 
Тернопільську міську раду, — 
коментує директор “Креатор-
Буду” Ігор Гуда. — Більше того, 
компанія погодилась виконати 
всі будівельні роботи на онов-
леній площі Героїв Євромай-
дану.Всі роботи будуть вико-
нані на належному рівні, бо це 
- пам’ять про наших Героїв. З 
розумінням до такої пропозиції 
поставились і працівники.

 Ігор Гуда переконаний: під-
приємці повинні долучатися до 
соціальних проектів і допомага-
ти вирішувати важливі питан-
ня для Тернополя і області.

Працівники «Креатор -Буду» облаштовують  
«Площу Героїв Евромайдану» в Тернополі.

Сьогодні ж йтиме мова про 
незвичайне захоплення родини 
пана Петра. Вже багато років Ба-
грії збирають сувенірні тарілки із 
найрізноманітніших куточків сві-
ту. Зараз у їх колекції близько сім-
десяти експонатів. 

- Розпочалося все із захоплен-
ня відомого збаражанина, вче-
ного, академіка Богдана Будза-
на, - розповідає пан Петро. -  Коли 
ми познайомилися з ним і поба-
чили його колекцію тарілок із різ-
них куточків світу, вона  настіль-

Чемпіон зі Збаража зібрав сімдесят 
тарілок із різних куточків планети

родини Багріїв
Мандрівна колекція спогадів 

не шанувати свого. Одна з найек-
слюзивніших – з 800-річчя Збара-
жа. Тоді їх виготовили зовсім не-
багато. Тож не просто було їх діс-
тати для нашої колекції. Але дру-
зі допомогли. 

Минулого року Петро Багрій 
їздив на чемпіонат світу в словен-
ське місто Цельє, де здобув абсо-
лютну перемогу серед ветеранів. 
Йому довелося обійти все місто 
і  кілька днів шукати сувенір до 
своєї колекції. Це була справжня 
пригода, але в останній момент 
все-таки вдалося знайти тарілку 
з Цельє. 

- Колекціонування об’єднує 
всю нашу родину і з кожним ро-
ком ми ставимося до нього все 
серйозніше, - каже чоловік. -  Оби-
раємо тарілки з цікавими сюже-
тами, з відображенням історії, ко-
лориту міста. Особливий момент, 
коли повертаємось додому і всією 
родиною розглядаємо покупку, а  

потім обираємо для неї місце на 
стіні. Он син нещодавно привіз та-
рілку з Азербайджану, донька по-
тішила тарілкою однієї з наймен-
ших країн світу – Монако.  

Гості, які приходять до Багрі-
їв, вражені такою великою колек-
цією. Родина з радістю розповідає 
про кожен експонат, адже всі вони 
– маленька історія про мандрівку, 
приємні спогади.

- Часом , коли поганий настрій, 
дивлюся на них і згадую наші по-
дорожі. І вже за мить хочеться 
усміхнутися та з’являєтся бажан-
ня щось робити, - додає чоловік. 

Петро Багрій мріє про тарілку 
з Риму – там він ще не встиг побу-
вати, хоч у Італії вже був. А також 
радить усім – подорожувати і на-
биратися нових вражень, пізнава-
ти щось нове, адже це збагачує ду-
ховний світ і надихає на нові до-
сягнення. 

Юля ТОМЧИШИН.

ки  сподобалася нам з дружиною, 
що вирішили і собі зайнятися та-
ким хобі.   

Першим експонатом нашої ко-
лекції став годинник у вигляді та-
рілки  з Відня, і дві тарілочки з Бу-
дапешта. Так все почалося. З кож-
ним роком тарілок на стіні біль-
шало і родина із усе більшим запа-
лом вишукувала їх у кожній ман-
дрівці. Пан Петро часто їздив на 
спортивні змагання, підключи-
лися до цієї справи і діти, які лю-
блять подорожувати.  

Коли вперше приїздимо у міс-
то - насамперед шукаємо таріл-
ку. Це - як традиція - зізнаєтся чо-
ловік. - Із спортивних змагань та-
кож ніколи не повертаюся без но-
вого експонату. Спершу ми при-
возили тарілки лише з-за кор-
дону. А тепер до колекції додали 
експонати і з українских міст. Ви-
рішили, що це якось несправед-
ливо захоплюватися чужим, але 

Незвичайну карту із сувенірних тарілок створив 
у своїй оселі один з найсильніших чоловіків 
світу Петро Багрій зі Збаража. «Наш ДЕНЬ» 

уже розповідав на своїх сторінках про талановитого 
спортсмен, а заслуженого тренера України, майстра спорту 
міжнародного класу, який у свої 55 виборов золото на 
світових змаганнях з гирьового спорту. 
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На одній Столяровій подібні опера-
ції не повинні закінчитися. Адже мос-
ковського та прокремлівського нафта-
ліну в Україні із закінченням епохи Яну-
ковича не надто поменшало.

Ну, зник з політичної сцени Віктор 
Федорович зі своєю бандитською «бри-
гадою»… Ну, зникли з «інтерівського» 
ефіру Кобзон, Порєченков, Лєпс, Задо-
рнов і ще десяток-другий путінських 
блюдолизів («блюдо» - то, образно ка-
жучи, адже лизати цьому фюреру ХХІ 
століття вони та іже з ними готові будь-
що, будь-коли, будь-де).

А скільки їх в Україні іще залиши-
лося, отих затятих чужоземних нена-
висників – на кшталт Столярової та ін-
ших, як уже згадуваних мною сьогодні, 
так і не згадуваних? Ой, немало – ціла 
орда…

Більше того, скільки залишилося 
тих, що народжені в Україні, що вирос-
ли на її хлібі та молоці, на її колискових, 
що вчилися в її школах та вишах, але 
так і не зуміли полюбити її? А, отже, не 
зуміли стати українцями?

Не зуміли тому, що не захотіли. І 
нині, у ці надскладні для України часи, 
не хочуть.

Власне, дещо в Україні ці начебто 
українці (принаймні – за походженням) 
усе ж люблять. Конкретно: своє багат-
ство, нажите іноді чесними, але пере-
важно – далеко нечесними методами.

Далеко за прикладами ходити не 
буду. Хоча сьогоднішній мій герой ось 
уже третій рік не те, щоб дуже далеко 
від України, але все одно на чужині.

Правда, не в Росії, яку він любить, 
без сумніву, сильніше, ніж Україну. На-
стільки сильніше, що  розмовляє ви-
нятково по-російськи. Давно. Ще з епо-
хи створення сумнозвісного «РосУкрЕ-
нерго». Сподіваюся, дорогі мої читачі, 
ви ще не забули цього газотранспорт-
ного монстра? Який на початку 2000-их 
допоміг тодішньому скромному укра-
їнському мільйонеру Дмитру Фірта-
шу швидко перетворитися в мільярде-

ра, тихцем пролізти у велику політику. І 
стати одним з найвпливовіших та най-
більш проросійських олігархів в Украї-
ні…

Бізнесові щупальця Фірташа на сьо-
годні охопили ледве не всі наші регіо-
ни. Тернопільщина – не виняток. Тим 
паче, що Дмитро Фірташ – наш земляк, 
виходець із заліщицького села Синь-
ків. І перша його дружина звідти. Біль-
ше того, до школи разом ходили, донь-
ку народили… І тільки по-українськи 
розмовляли.

Але хто нині про це згадує? Адже те-
пер у Дмитра Васильовича вже третя 
дружина. Росіянка Лада. Живуть в Ав-
стрії. Носа звідти висунути не можуть. 
Адже що Штати, що Україна тільки цьо-
го й чекають. З тієї причини, що за Фір-
ташем за якісь, начебто, багатоміль-
йонні хабарі, начебто,  китайцям давно 
тюрма плаче.

Останнього я, звісно, достеменно не 
знаю. Зате інше знаю: в Австрії уродже-
нець Західної України і затятий нехту-
вальник української мови Дмитро Фір-
таш точно по-російськи не розмовляє…

На відміну від його «Інтера». На яко-
му не одна лише Столярова була про-
блемою з проблем. Оскільки не є гро-
мадянкою України, лається в прямо-
му ефірі й братається з бойовиками. А 
всі оті «Голубые огоньки» з безкінеч-
ними повторами? А не менш безкінеч-
не «Следствие вели…» - з  розповідями 
про убивць,  маніяків та злодіїв у законі 
ще радянської епохи? А «Подробности» 
та «Подробности недели» - чому вони 
теж російськомовні?

Хто це пояснить?
Начебто українець Фірташ, у ціл-

ковитій власності якого цей, відверто 
проросійський, телеканал?

- Ми не маємо жодного стосунку 
до випуску «Подробностей» і «Подроб-
ностей недели», - спробував днями ви-
правдатися гендиректор «Інтера» Єгор 
Бенкендорф. – Всі ці випуски – продукт 
Національних Інформаційних Систем 
(НІС). Саме там і працювала Столярова.

Он як? Ану поглянемо, що то за НІС 
залишив фірташівський «Інтер» з но-
сом? Кому цей НІС належить?

Нізащо не здогадаєтесь!
Чи вже здогадалися?
Так, НІС – теж стовідсоткова влас-

ність Дмитра Фірташа. Як іще чимало 
підприємств у газовій, енергетичній, 
титановидобувній та інших сферах… 
До речі, навіть із Австрії Фірташ продо-
вжує керувати Федерацією роботодав-
ців України.

Тепер ви уявляєте, кого він забезпе-
чує роботою? Очевидно, таких, як Сто-
лярова… То чи треба після цього диву-
ватися, що мільйони українців шука-
ють роботу за межами України?

Матеріальне багатство, як відо-
мо, річ наживна. Але не в ньому од-
ному щастя людини. Нормальної лю-
дини. Із серцем, щедрим на любов до 
рідної землі. З душею, відкритою лю-
дям. З вірою в Бога і  Україну. І з мовою 
– прекрасною, вічною і невмирущою, як 
Україна. Хоч як розпинали їх, забороня-
ли, калічили і зайшлі гнобителі, і відрі-
калися власні невдячні діти… Як там у 
вірші Віктора Баранова «До українців»? 
Українці мої! 

Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом,

 і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо 
нахилить до ваших могил,
як не зраджена вами, 

зневажена вами Вкраїна…

Тетяна САВКІВ.

Що запитували 
тернополяни про податки 

під час «гарячої» лінії?

У приміщенні Тернопільської 
ОДПІ відбувся черговий сеанс 
телефонного зв’язку - «гаряча» 

лінія. На запитання відповідав заступник 
начальника Володимир Гузенков. До 
уваги читачів найактуальніші запитання 
та відповіді на них.

- Я працюю і проживаю в Тернополі. Але моя реє-
страція, за паспортом, у Золочеві. У 2015 році син на-
вчався на платній формі навчання. Куди я маю пода-
ти декларацію на повернення частини податку у ви-
гляді податкової знижки - в податкову Тернополя чи 
Золочева?

- Декларація подається до податкової інспекції 
за місцем реєстрації, згідно з паспортними даними. 
У вашому випадку, звітувати маєте у Золочеві. Хочу 
нагадати, що декларацію про майновий стан і дохо-
ди для реалізації права на податкову знижку за на-
слідками 2015 року громадяни можуть подати упро-
довж усього року - до 31 грудня.

- Я продаю мобільний телефон й відеокамеру під-
приємцю у спеціалізованому магазині. Його бухгал-
тер сказала, що «на руки» виплатять кошти за мі-
нусом податку. Чи правильно це?

- Правильно, адже, у такому разі, фізична осо-
ба - підприємець, відповідно до Податкового кодек-
су, виступає податковим агентом, який зобов’язаний 
утримати податок на доходи за ставкою 18 відсотків. 
Окрім того, на сьогодні є чинною вимога щодо утри-
мання з таких сум ще й 1,5 відсотка військового збору.

- Я нещодавно зареєструвалась як підприємець у 
Тернополі, однак маю у власності для ведення бізне-
су дві земельних ділянки у Чорткові та Збаражі. Куди 
подавати «земельну» декларацію?

- Місцерозташування земельної ділянки має ви-
рішальне значення для того, куди подавати декла-
рацію. Тому, якщо платник зареєстрований за осно-
вним місцем обліку, але земельна ділянка знахо-
диться за неосновним, він буде подавати «земель-
ну» декларацію до податкової інспекції за неоснов-
ним місцем обліку, тобто - у Чорткові та Збаражі.

- Моя сестра торік виїхала до Таїланду, де танцює 
у приватному театрі. Легально отримує зарплату 
й сплачує податки. Чи потрібно їй декларувати такі 
іноземні доходи, адже вона залишається громадянкою 
України. І чи потрібна їй буде довідка з податкової для 
оформлення офіційної еміграції у майбутньому?

- Якщо громадянин України отримує іноземні 
доходи, він повинен їх задекларувати, незалежно від 
того, оподатковані вони, чи ні. Це є також громадян-
ським і конституційним обов’язком, а не лише для 
того, щоб отримати довідку з податкової. Такі дохо-
ди включаються до загального річного оподатко-
вуваного доходу платника податку. Фізична особа 
- резидент, яка отримала іноземний дохід й сплати-
ла податки за межами України, для отримання пра-
ва на зарахування таких податків, у випадках, коли 
між країнами укладені відповідні договори про усу-
нення подвійного оподаткування, повинна надати 
довідку від державного органу країни, де отриму-
вався дохід, уповноваженого справляти такий пода-
ток, про суму сплаченого податку та збору. Довідка 
обов’язково підлягає легалізації у відповідній краї-
ні, в закордонній дипломатичній установі України, 
якщо інше не передбачено чинними міжнародни-
ми договорами України. У разі відсутності в платни-
ка податку підтверджуючих документів щодо суми 
отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми 
сплаченого податку в іноземній державі, Податко-
вий кодекс дозволяє подання до податкової інспек-
ції заяви про перенесення строку подання податко-
вої декларації до 31 грудня року, наступного за звіт-
ним. У випадку неподання у встановлений строк де-
кларації, громадянин несе відповідальність.

- Чи прийдуть фахівці з податкової цього року у 
педуніверситет з лекцією про оподаткування та де-
кларування доходів? Торік навіть ніхто не сподівав-
ся, що буде так багато запитань у студентів і ви-
кладачів щодо продажу майна, спадщини, податко-
вої знижки.

- Цьогоріч у нас заплановані такі лекції не лише 
у вузах, а й на підприємствах та в організаціях, на 
ринках, торгових центрах, сільських і селищних ра-
дах. Ми хочемо довести до громадян випадки, коли 
декларація подається в обов’язковому порядку, а та-
кож, коли вони можуть реалізувати своє право на 
податкову знижку. Щодо дати проведення зустрічей, 
ми обов’язково узгоджуємо їх із керівниками закла-
дів заздалегідь. 

Відділ організації 
роботи Тернопільської ОДПІ.

Під час зустрічі з 
мешканцями села 
Голгоча Підгаєцького 
району народний 
депутат України Тарас 
Юрик відвідав 
дитячий садок. Для 
покращення роботи 
закладу нардеп 
передав працівникам 
холодильник. 
Принагідно, в ході 
свого візиту 
обговорили низку 
актуальних питань, 
які хвилюють
громаду села.

Фотофакт

і не згіркне від 
того хлібина…

Можна жити хохлом,

Мені, правду кажучи, українофобка Марія Столярова 
не особливо цікава. Хоча оперативність, з якою 
наші спецслужби випровадили її з України, таки 

заслуговує похвали. Однак…
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- Рефлексотерапія має дуже 
багато напрямків, це низка ме-
тодів, які об’єднані впливом на 
біологічно активні точки. Гол-
ковколювання або, іншими 
словами, класична акупункту-
ра – це основний метод, який 
поєднує у собі давні, емпірич-
ні знання та сучасні напрацю-
вання, - каже Лілія Степанівна. 
- Адже, за різними джерелами, 
акупунктура налічує від двох 
до п’яти тисяч років.

- Існує легенда, що, мов-
ляв, ішов китаєць, у нього 
боліла голова. Він ніс на пле-
чі щось схоже на теперіш-
ню сапу, яка ненароком упа-
ла йому на великий палець 
ноги. І в чоловіка голова бо-
літи перестала. Ця китай-
ська легенда розповідає про 
початок голкотерапії. Відо-
мо, що цю методику ще ти-
сячі років тому використо-
вували в Японії, на Тибеті. 

- Справді, перші писемні, 
археологічні знахідки про лі-
кувальні точки на тілі люди-
ни, фігурки з їх зображенням 
зв’язані з Китаєм. Але, цілком 
можливо, що слов’янським на-
родам також була відома реф-
лексотерапія. Ми дуже мало 
знаємо свою історію, залиши-
лося мало писемних джерел, 
і тому багато чого пов’язуємо 
тепер лише зі Сходом. А вза-
галі методика лікування гол-
ками дійшла до нас у середи-
ні минулого століття. Тоді з Со-
юзу відправляли у Китай цілі 
делегації. В Україні була ство-
рена своя, дуже сильна школа 
рефлексотерапії нині уже по-
кійною професором Євгенією 
Мачерет, у якої багато навчи-
лась і я. Зараз наша професійна 

асоціація  ВГО «Українська асо-
ціація рефлексотерапії та ме-
дичної акупунктури»  є членом 
Всесвітньої асоціації. Ми часто 
ділимося досвідом з колегами 
з інших країн. 

- За давніми вченнями про 
акупунктуру, тіло людини 
складається з меридіанів, на 
них розміщено більше двох 
тисяч інформаційних точок, 
які зв’язані з різними орга-
нами тіла…

- Голковколювання у кра-
їнах Сходу ще називають 
чжень-цю-терапією. У її основі 
- філософія про  життєву енер-
гію Ци, яка тече по тілу через 
постійні шляхи-меридіани. 
Якщо потік Ци порушується, 
тоді й виникають хвороби. Ор-
ганізм людини – це гармонія. 
От уявіть собі здорову люди-
ну у формі якоїсь енергетич-
ної ємкості, наприклад, вази 
чи глека. Якщо її намалюва-
ти, «заповнити» одним кольо-
ром, тоді від верхівки до дна 
вона буде однорідною, кра-
сивою. А коли людина хворіє, 
енергія перерозподіляється 
– в одних місцях нашої ємкос-
ті з’являються порожнечі, в ін-
ших – згустки. Енергія ж ніде 
не дівається. Коли її не виста-
чає, і коли забагато – це пога-
но. Завдання лікаря – викорис-
товуючи ці біологічно актив-
ні точки, за допомогою голок 
збалансувати чи то недолік, чи 
надлишок енергії, перерозпо-
ділити її потік рівномірно.

- Тобто, за допомогою 
голковколювання можна по-
збутися багатьох недуг?

- Так, адже цей метод по-
кращує кровообіг, а значить, 
відбувається насичення тка-

нин киснем. І це вже, по суті, 
лікування. Офіційна медици-
на – приписав пігулки згідно 
зі стандартами. Це – правиль-
но. Але поліпрагмазія, одно-
часне призначення хворому, 
який часто має не одну хворо-
бу, а дві-три, у великій кількос-
ті лікарських препаратів, бу-
ває неефективною та нераці-
ональною. Так от, якраз гол-
ковколювання практично не 
має побічної дії, не викликає 
алергії, а, навпаки, лікує різ-
ні її види. Цей метод запобігає 
прогресуванню захворюван-
ня, додає хворому оптимізму. Я 
знаю, якщо сеанси акупункту-
ри спрацьовують, це свідчить 
про те, що людина має вели-
кий потенціал на здоров’я і на 
життя. Навіть якщо у неї, зда-
валося б, важка патологія.

- Чи існують протипока-
зання для голкотерапії?

- Це - гостра хірургічна пато-
логія, інфекційні захворюван-
ня, обережно треба викорис-
товувати цей метод лікуван-
ня при вагітності. Хоча, напри-
клад, голковколювання часто 
знімає ранній токсикоз. Навіть 
онкологічним хворим показа-
на класична акупунктура для 
зняття больового синдрому, де-
пресивних, неврастенічних ста-
нів. Голковколювання – це сис-
темний вплив на централь-
ну нервову систему. Людина 
стає спокійнішою, краще спить, 
менш гостро реагує на негатив-
ні  фактори життя.     

- Виходить, кожна актив-
но біологічна точка на нашо-
му тілі за щось відповідає?

- Абсолютно вірно. Кожен 
меридіан зв’язаний функціо-
нально, ментально з якимось 

органом. Меридіан нирок, ме-
ридіан легенів, жовчного, се-
чового міхура… Наприклад, 
жовчний міхур – це не просто 
регулятор травлення, а ще й 
регулятор людських емоцій. 
От, наприклад, про не надто 
приязну людину кажуть: у неї 
повно жовчі. Але це насправді 
так, зазвичай спостерігається 
атонія або гіпертонія жовчно-
го міхура чи протоків, йде не-
контрольований витік жовчі, і 
це провокує у людини роздра-
тування, неспокій. Або інколи 
нам дивно зрозуміти, як за до-
помогою акупунктури на сто-
пі можна зняти головний біль 
і одночасно біль у шлунку. По-
яснюється це тим, що на нозі 
є точка по меридіану шлунка, 
який проходить і закінчується 
на обличчі.

- Ліліє Степанівно, розка-
жіть детальніше, при яких 
захворюваннях акупунктура 
найбільш ефективна?

- Ще у 1980 році Всесвітня 
організація охорони здоров’я 
опублікувала список недуг, які 
можуть бути вилікувані за до-
помогою цього методу. Вже 
тоді у нього увійшло 43 захво-
рювання, в тому числі неври-
ти, алергії, артрити, захворю-
вання суглобів, радикуліти, гі-
пертонія… Гарно піддають-
ся лікуванню голками неду-
ги серцево-судинного спряму-
вання, центральної нервової 
системи, післяінсультні стани, 
гастроентерологічна патоло-
гія, остеохондрози, бронхіаль-
на астма. В основі багатьох за-
хворювань є спазм. Голочками 
зняли його - і вже людині лег-
ше. Також в результаті дії гол-
кою на відповідні точки орга-
нізм виділяє власні так звані 
наркотичні речовини - ендор-
фіни, які знімають біль, запа-
лення, заспокоюють нервову 
систему, поліпшують настрій.    

Дієвість методу класичної 
акупунктури підтверджена 
фактами. Нерідко, наприклад, 
трапляється неврит лицевого 
нерва,  коли обличчя переко-
шується, як кажуть, «протяг-
нуло».  Або інколи людину тур-
бує «тик», сіпається повіка – це 
зв’язано з порушенням нерво-

вої системи. А поставив голки 
– й ефект очевидний. І таких 
прикладів, як лікар-практик, 
можу навести чимало. 

- Нині багато людей роз-
чаровані подіями у держа-
ві, високими цінами. Ще й 
затяжна сіра погода над-
ворі не сприяє хорошому на-
строю. З’являється депресія, 
безсоння. Чи допоможуть 
голки?

- Справді, інколи від паці-
єнта можна почути про те, що 
не спить уже довший час, хоча 
приймає різні снодійні, психо-
тропні ліки, які мають здат-
ність призводити до звикання. 
При цьому страждає і печінка, 
і розумова діяльність. А після  
голковколювання і сон віднов-
люється, і про таблетки люди-
на забуває. Доведено, що аку-
пунктура може мати не лише 
лікувальний, а й профілактич-
ний вплив на організм, спря-
мований на відновлення енер-
гетичного балансу та обмін-
них процесів. 

-  А скільки сеансів варто 
пройти, аби досягнути ба-
жаного результату?

- Метод акупунктури чу-
довий ще й тим, що можна за 
один сеанс вирішити проблему. 
Іншим пацієнтам потрібно 10-
15 сеансів. Є різні люди, хтось 
спонтанний, хтось більш спо-
кійний, розважливий. Взагалі, 
людина - господар свого тіла. І 
завдання лікаря – не наванта-
жувати пацієнта, а оптимізува-
ти його, за допомогою акупунк-
тури – стимулювати внутрішні 
сили організму.

- Дехто боїться голок…
- Насправді, боятися нічого. 

Сама голка є дуже мініатюр-
ною і тонкою. Її вводять у шкі-
ру лише на 3-5 міліметрів. У 
момент вколювання, щоб гол-
ка була більш дієвою, треба до-
биватися відчуття проходжен-
ня легенького електричного 
струму, розпирання. А взагалі, 
сили людського організму не-
обмежені, невичерпні. Всі ми 
– діти Землі, діти Всесвіту. Лю-
дина – це загадка. Тож живіть у 
гармонії з тим, що вас оточує, у 
гармонії із самими собою. 

Зіна КУШНІРУК.

Лікування голкою: 
Не встигне нас щось 
заболіти, як ми хапає-
мося за пігулки. Не гре-
бують призначати па-
цієнтам жменями та-
блетки й деякі лікарі. 
А тим часом позбутися 
болю можна і без до-
рогої «хімії» – за допо-
могою… голки.     

Голковколювання – один з найстаріших методів лікування, який 
зберігся протягом тисячоліть й успішно застосовується і розвивається 
у наш час. Це вчення прийшло до нас з древнього Сходу і нині це ціла 

наука про енергію життя. Отож, сьогоднішня розмова про це з професором 
Тернопільського  медичного університету, лікарем-рефлексотерапевтом вищої 
категорії Лілією БАБІНЕЦЬ (на фото).

як позбутися болю 
без пігулок
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Житлово-комунальна 
сфера: 

Тернополяни вже 
платять за газ менше

1. Реалізація програми термомо-
дернізації житлового фонду.

Триває реалізація «Програми 
енергоефективності, енергозбере-
ження та термомодернізації жит-
лового фонду Тернополя», у рамках 
якої 70% вартості робіт із термомо-
дернізації будинку оплачує міська 
рада, а інші 30% - мешканці самого 
будинку.

До кінця 2015 року тривали ро-
боти із утеплення будинків на вул. 
Текстильна, 2, вул. Оболоня, 19, та-
кож було замінено вікна у будин-
ках на вул. Злуки, 59 та вул. Київ-
ська, 10. Раніше, ще у літньо-осінній 
період було проведене утеплення 
у трьох будинках та встановлено 
індивідуально-тепловий пункт на 
вул. Лук’яновича.

2. Капітальний ремонт житло-
вого фонду Тернополя.

Затверджено титульні списки 
ремонту житлового фонду та виді-
лено на це 160 мільйонів гривень. 
Це на 20% більше коштів, ніж було 
минулого року.

У титульному списку житлово-
го фонду на 2016 рік передбачено 
проведення капітального ремонту 
понад 30 покрівель на суму 4,5 міль-
йони гривень, на ремонт дворів - 25 
мільйонів гривень, на ремонт фаса-
дів та ліфтів - 1,5 мільйона гривень, 
9 мільйонів на ремонт міжквар-
тальних проїздів.

Окрім того, буде відремонтова-
но декілька великих зон відпочин-
ку: Набережну ставу у напрямку 
пляжу «Циганка», бульвари Симона 
Петлюри та Просвіти, паркові зони.

3. ОСББ отримують пріоритет 
на проведення капітальних ре-
монтів. 

У місті зареєстровано 360 
об’єднань співвласників багатопо-
верхових будинків. У січні 2016 року 
проведено зустріч із головами ОСББ 
та інших органів самоорганізації.

За результатами зустрічі ОСББ 
матимуть пріоритет у фінансуван-
ні на проведення капітальних ре-
монтів.

4. Встановлення камер відео
спостереження у місцях підвище-
ної аварійності та небезпеки. 

За останні місяці встановлено 
сім зовнішніх камер системи цен-
тралізованого відеоспостережен-
ня - вулиці Лесі Українки 19, Пи-
липа Орлика, Старий Ринок 5, біля 
екстрим-парку.

Камери встановлені у місцях з 
підвищеною небезпекою та аварій-
ністю.

Дошкільна, шкільна  
та професійна освіта: 
нові групи у дитячих  

садках та стипендії  - 
учням

1. У дитсадках Тернополя 
відкрили нові групи. 

У чотирьох дитсадках Терно-

поля № 1, 16, 19 та 22 міська рада 
спільно з Представництвом Євро-
пейського Союзу відкрила додат-
ково п’ять груп для дітей різного 
віку. Завдяки відкриттю груп від-
відувати дошкільні навчальні за-
клади можуть як діти переселен-
ців зі Сходу, так і діти тернополян, 
які перебували у черзі.

2. Ремонт дитсадка на вул. 
Юності.

У дитсадку на вул. Юності три-
вають ремонтні роботи. Міська 
рада на ці потреби виділила усі 
необхідні кошти. Після відкриття 
цей садочок зможуть відвідувати 
близько 180 дітей. 

3. Стипендії для старанних 
учнів шкіл міста.

Старанні учні шкіл Тернопо-
ля будуть отримувати щомісяч-
ні іменні стипендії від Тернопіль-
ської міської ради. У різних сферах 
освіти запровадили 17 номінацій, 
у кожній з яких по три учні отри-
муватимуть щомісяця впродовж 
навчального року по 300 гривень 
за успішність та досягнення у пев-
ній сфері навчання. Це стимулюва-
тиме школярів поглиблювати свої 
знання у певній галузі.

Претендувати на іменні сти-
пендії зможуть учні 7-11 класів.

Медицина: 
розвиток сімейної  

медицини
1. Капітальний ремонт ін-

фекційного відділення. 
Триває капітальний ремонт 

інфекційного відділення лікар-
ні швидкої допомоги. На ремонт-
ні роботи міська рада Тернополя 
виділила 3,5 мільйони гривень та 
ще 5 мільйонів надав Державний 
фонд регіонального розвитку.

Тернопільська область - єдина 
в Україні, яка немає спеціалізова-
ної інфекційної лікарні. Саме тому 
всі пацієнти з області проходять 
лікування у Тернополі. На почат-
ку минулого року відремонтовано 
четвертий поверх. Наразі ремонту-
ють другий та третій поверхи - уже 
відновлені палати-бокси.

2. Нова медична амбулато-
рія. 

Наприкінці 2015 року у Терно-
полі на просп. С.Бандери, 72 роз-
почала роботу нова амбулаторія 
загальної-практики сімейної ме-
дицини. У ній працюють 27 медич-
них працівників, які обслуговують 
тернополян, що проживають у мі-
крорайоні «Східний».

Амбулаторія забезпечена ме-
дичною апаратурою та обладнан-
ням, яке дає можливість проводи-
ти на місці необхідні аналізи. 

Починаючи із 2011 року у місті 
створено декілька амбулаторій сі-
мейної медицини, зокрема по вул. 
Петриківській, бул. Куліша, на вул. 
Бродівській.

3. Електронний запис пацієн-
тів на прийом до лікаря.

Створено сайт http://www.
medical.te.ua/, за допомогою яко-

го проводиться електронний за-
пис пацієнтів на прийом до лікаря 
через мережу Інтернет. Ці нововве-
дення допоможуть вести опера-
тивний електронний облік відвід-
увань пацієнтами закладів, контр-
оль за тимчасовою непрацездат-
ністю, електронних записів викли-
ків додому, можливість вільного 
вибору лікаря.

У Тернопільському місько-
му комунальному закладі «Центр 
первинної медико-санітарної до-
помоги» та в усіх амбулаторіях за-
гальної практики – сімейної меди-
цини міста впроваджено електро-
нний документообіг.

4. Видача «Свідоцтва про на-
родження» дитини безпосеред-
ньо у медичному закладах. 

У перинатальному центрі Тер-
нопільської міської лікарні №2 
розпочато видачу свідоцтв про на-
родження дитини безпосередньо у 
медичному закладі. Новації та ре-
форми у сфері охорони здоров’я 
у Тернополі відбуваються відпо-
відно до комплексної програми 
«Здоров’я тернополян».

Транспорт: 
автоматизація та нова 

мережа
1. Тестування автоматизова-

ної системи оплати за проїзд. 
Наприкінці 2015 року у елек-

тротранспорті Тернополя поча-
ли використовувати у тестово-
му режимі автоматизовану сис-
тему оплати проїзду (АСОП). Для 
повноцінної роботи цієї системи 
у тролейбусах міста комунальне 
підприємство «Тернопільелектро-
транс» очікує на прийняття Верхо-
вною Радою відповідного закону.

2. Нова мережа громадського 
транспорту.

27 січня на засіданні виконав-
чого комітету затверджено нові 
маршрути громадського тран-
спорту загального користування у 
Тернополі. У новій маршрутній ме-
режі враховано більшість пропо-
зицій тернополян через механізм 
громадського обговорення. Із но-
вовведень впроваджується марш-
рут №6А, який курсуватиме з мі-
крорайону «Новий світ» до Нового 
ринку на вул. Митрополита Шеп-
тицького (маршрут буде соціаль-
ний при умові виділення коштів 
державою для компенсації проїз-
ду); №5А (курсуватиме до центру 
с.Острів); №20А (курсуватиме за 
маршрутом №20 до Нового рин-
ку); №22А (курсуватиме за марш-
рутом №22 до Нового ринку); №21 
(курсуватиме з мікрорайону «Ка-
нада» через залізничний вокзал до 
ринку); №26 (вул. С.Будного – Лу-
чаківського – Бродівська до «Епі-
центру»); змінено маршрут №28 
(курсуватиме з вул. С. Будного до 
ринку через вул. Оболоня – Но-
вий ринок – у сторону мікрорайо-
ну «Дружба»); №31 (курсуватиме 
від зупинки «Мазепи» з поворотом 
на вул. Максима Кривоноса - вул. 
В. Винниченка по вул. С. Будного 

(об’їзна) до юридичного факульте-
ту ТНЕУ); №36 (після проведення 
ремонту дороги курсуватиме до 
вул. Чернівецька).

Зміни будуть впроваджені не 
раніше травня, у зв’язку з потре-
бою проведення нового конкурсу 
із відбору автоперевізників.

Тролейбусна мережа залиша-
ється без змін.

Допомога АТО: 
земля, допомога,  

реабілітація
1. Земельні ділянки учасни-

кам АТО.
З 2014 році у Тернополі виді-

лено понад 700 ділянок для бій-
ців АТО. На вул. Микулинецькій за 
кошти міського бюджету та кому-
нальних підприємств проведено 
підготовчі роботи з облаштування 
території під будівництво. Підго-
товлено перші секції на площі 5 га 
- вирівняна територія, прокладені 
польові дороги для заїзду. Завер-
шується оформлення проектно-
кошторисної документації, яка не-
обхідна для підведення інженер-
них комунікацій - газу, світла та 
води. З початку 2015 року розро-
бляється проект про виділення 
землі учасникам АТО у напрямку 
Львівської траси.

2. Організаційна підтримка 
учасників АТО.

 У січні 2015 за участю місь-
кої ради організовано робочу гру-
пи для допомоги та забезпечен-
ні належних прав учасників АТО. У 
групу входять представники гро-
мадських організацій та працівни-
ки структурних підрозділів міської 
ради. Під час таких зустрічей гро-
мадські організації отримують ін-
формацію про медичне забезпечен-
ня учасників АТО, працевлаштуван-
ня, соціальну допомогу, а також ви-
рішуються важливі питання.

Робоча група працює над дво-
ма важливими питаннями - пого-
дження з громадськістю наявно-
го реєстру учасників АТО та родин 
загиблих, а також визначення по-
рядковості надання цим сім’ям зе-
мельних ділянок чи житла. При 
цьому буде враховано особливі за-
слуги, відзнаки, інвалідність, а та-
кож сімейний та матеріальний 
стан учасників АТО.

Культура: 
вшанування героїв  
Революції Гідності

1. У Тернополі відкрили му-
зей Революції Гідності.

Перший у Тернополі музей Ре-
волюції Гідності відкрили 19 лю-
того у приміщенні школи №18. Усі 
експонати музею присвячені важ-
ливому періоду становлення укра-
їнської нації - Революції Гідності. 

2. Виділено 2 мільйо-
ни гривень на встановлення 
пам’ятника Героям Небесної Со-
тні.

Уже сьогодні для цього 
пам’ятника зроблена основа, під-
світка, затверджений макет. 

3. Підтримка культурно
мистецьких фестивалів.

Мерія Тернополя є партнером 
проведення широкого кола укра-
їнських культурних заходів та фес-
тивалів міжнародного значення. 
Зокрема, 6-8 травня у місті відбу-
деться мистецький фестиваль «Ї», 
влітку готуємося приймати гостей 
з-за кордону на фестивалі «Файне 
місто» та ін.

Бізнес та ІТ-новації: 
Тернопіль – інноваційне 

місто
1. Інноваційні ідеї розвитку 

міста.
Тернопіль активно залучає 

молодих ІТ-спеціалістів для вирі-
шення актуальних проблем у різ-
них сферах життєдіяльності міс-
та. Учасники хакатону SmartCity 
Ternopil, який відбувся у лютому 
2016 року, запропонували шість 
проектів як зробити Тернопіль ін-
новаційним містом. Проекти спря-
мовані на підвищення енергое-
фективності житлового фонду, 
вдосконалення існуючого сервісу 
detransport, допомогу молоді у по-
шуках роботи та інші.

Відкритість влади та 
пряме народовладдя: 

влада  -  громаді
1. Прозора система електро-

нних закупівель.
Тернопіль - одне з перших 

міст України, де у роботу місь-
кої ради впроваджено систему 
«PROZORRO». Основна мета цьо-
го ресурсу - ефективне та прозо-
ре використання коштів місцево-
го бюджету.

2. «Електронні петиції».
Громадська ініціатива, яка на-

брала більше 250 голосів на сайті 
міської ради, автоматично потра-
пляє на розгляд виконавчого комі-
тету або сесії Тернопільської місь-
кої ради. Інноваційний проект Тер-
нопільська міська рада реалізовує 
спільно із фондом Східна Європа.

3. Експертні ради. 
У Тернополі на початку 2016 

запроваджено інституцію екс-
пертних рад при міській раді. 
Створено вісім експертних рад. 
Вони сформовані із числа фахів-
ців у певних сферах життєдіяль-
ності міста. Саме їх висновки вра-
ховуються при прийнятті рішень 
під час сесії міської ради чи засі-
дання виконавчого комітету, а 
також експерти надають влас-
ні пропозиції та оцінку кадровим 
призначенням. У такому випад-
ку чиновники будуть завдячува-
ти своєю посадою не міському го-
лові, не якійсь політичній силі чи 
лобістській групі, а лише громаді 
і власному професіоналізму.

Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала 
та Тернопільської міської ради 
за 100 днів роботи нової каденції

Сергій Надал перший з усіх мерів українських міст  
прозвітував за перші 100 днів роботи на посаді міського  

голови Тернополя під час другої каденції.

Сергій Надал під час огляду нової  
котельні на вул. Чернівецькій.



№9 (140)/2  березня - 8 березня 2016 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬНаголос 7nday.te.ua

Дива споживчого кошика: 
кава, чай, цукор і сіль
 в раціоні не передбачені 

Документ, наприклад, пропонує жінкам 
носити одну вовняну спідницю аж п’ять 
років. Зимове пально - вісім, весняне - сім. 
Шість пар колготок мають слугувати два 
роки. Зимові чоботи - п’ять років… Невже 
урядовці «списували» документ із гардеро-
бів своїх дружин?   

А для чоловіків, в уряді порахували, до-
статньо одних плавок на десять років, одно-
го плаща і костюма - на п’ять, електробрит-
ви - на шість, однієї краватки - на десять ро-
ків…

А як «дбає»  влада про дітей?  Гарнітур 
для новонароджених (шапочка, сорочка, дві 
пелюшки) повинен слугувати… шість (!) ро-
ків. Дітям до трьох років пропонують носи-
ти верхній зимовий і демісезонний одяг по 
два роки. Взуття також. Про те, що діти рос-
туть, українські урядовці й не здогадують-
ся. 

У дірявій споживчій торбинці не зна-
йшлося місця для книг, комп’ютерів, куль-
турного дозвілля - крім одного на рік від-
відування концерту або театру.

А продуктовий набір споживчого коши-

ка - викликає сум. До речі, кава, чай, цукор, 
сіль і спеції в раціоні українця не передба-
чені взагалі.

Крім того, що споживча торбинка убо-
га, її вміст ще й не переглядають. Тому пра-
возахисник, керівник проекту «Відкритий 
суд» Станіслав Батрин подав позов до суду 
на Кабмін із вимогою переглянути застарілі 
стандарти. Судова тяганина тривала майже 
вісім місяців і закінчилася перемогою пред-
ставника громадськості. Але… Після пере-
гляду споживчий кошик українця все одно 
залишиться бідним. 

Зокрема, експертна комісія при Мініс-
терстві соцполітики вирішила збільшити 
кількість відвідувань перукарні - з чоти-
рьох до шести на рік, і, водночас, відмови-
лася врахувати необхідність придбання та-
ких життєво необхідних речей, як рушник 
або мобільний телефон (передбачено раз 
на п’ять років). А стосовно памперсів, у ко-
місії вирішили звернутися до Мінохорони 
здоров’я для з’ясування доцільності їх ви-
користання.

Тим часом… щоб добре жити в Украї-
ні, треба заробляти не менше 20 тисяч гри-
вень на місяць, свідчать дані дослідження 
кадрового порталу «HeadHunter». Так вва-
жає чверть опитаних. П’ята частина хотіла 
б отримувати не менше 30 тисяч. Стільки ж 
«білих комірців» оцінюють гідне життя у 50 
тисяч гривень щомісячного доходу. Одного 
з восьми опитаних влаштує зарплата у 15 
тисяч, а одного з дев’яти - 10 тисяч. І лише 
двоє зі ста опитаних назвали гідну зарплату 
у розмірі п’яти тисяч гривень. 

Слід нагадати: кожен п’ятий українець 
налаштований залишити країну через кри-
зу в економіці, малі зарплати і прагнення 
забезпечити краще майбутнє своїй сім’ї. 
Ні прем’єр, ні президент не 
створювали українську зем-
лю і не їм вирішувати її долю

Хто поклав око на українські чорнозе-
ми? Таке питання напрошується після од-
кровення Арсенія Яценюка під час програ-

ми «10 хвилин з прем’єр-міністром». Глава 
уряду вважає за необхідне продати на аук-
ціоні мільйон (!) гектарів землі, яка знахо-
диться у державній власності. 

За словами Яценюка, цей мільйон гекта-
рів використовують у тіньовому і корумпо-
ваному обороті. Тому землю слід продати на 
відкритому аукціоні. Це називається продо-
вженням проведення земельної реформи.

Варто б запитати в Арсенія Петровича: 
хто отримує прибутки від «корумпованого» 
мільйона гектарів? Усім відомі «земельні» 
апетити вітчизняних чиновників - і на вер-
хах, і в низах. То, можливо, доцільніше було 
б вивести цей мільйон гектарів з «тіні», а, 
заодно, й на чисту воду тих, хто їх експлуа-
тує? Іншими словами, навести врешті лад у 
господарці.          

Наступне питання: скільки вартує укра-
їнська земля і хто може стати потенційни-
ми покупцями? Точніше, кого допустять на 
аукціон?  

Аграрний експерт Володимир Чопен-
ко стверджує: ідея продажу державної зем-
лі може просуватися в інтересах американ-
ського і китайського капіталу. «У нас не 
все в порядку з Державною продовольчо-
зерновою корпорацією України: Київ не 
повністю виконує контракт щодо поста-
чання зернових до Китаю. Ще на початку 
існування корпорації зафіксовані крадіжки 
у 300 мільйонів доларів (корпорація ство-
рена у 2010 році). Їх досі шукають. Ми не-
допоставляємо зернові в Китай. Відповід-
но, китайське керівництво має претен-
зії», - сказав Чопенко. І припустив, що ки-
тайська сторона виставила Києву конкрет-
ні умови. 

Крім того, китайці зацікавлені отрима-
ти контроль над українською землею, щоб 
самим виробляти продовольство для Під-
небесної.

Наступним лобістом продажу держав-
них земель можуть бути американці. «В 
Україні багато філій американських агро-
корпорацій. Думаю, вони впливають на наш 
уряд. Американці теж хотіли б отримати до-

ступ до держземлі», - запевнив Чопенко.
Експерти наголошують: необхідно про-

водити референдум, аби народ вирішив 
долю землі. Бо ні прем’єр Яценюк, ні прези-
дент Порошенко не створювали українську 
землю і не їм вирішувати її долю.

Держава справді володіє величезними 
просторами земель. Це, переважно, влас-
ність академій наук, дослідних інститу-
тів, недорозпроданих радгоспів тощо. І це 
останній земельний ресурс, який ще зали-
шився у держвласності. Саме його планує 
продати Яценюк. Точніше, продати його 
не можна, а лише передати в оренду на 49 
років. Якщо нинішня влада це зробить, то 
українці підуть з торбами по світу.     
Хто політикам дарує 
мільйони і чому їм щастить 
у «виграшах»? 

А ось до вітчизняних політиків, судячи 
з декларацій, Фортуна надто прихильна. Їм 
та їхнім родичам дарують мільйони, вони 
отримують призи, щастить у виграшах (ці-
каво, де і у що грають).  

Наприклад, нардеп від фракції «Бать-
ківщина» Сергій Власенко торік заробив 
1,77 мільйона гривень. І 1,5 мільйона з них 
або виграв, або отримав у подарунок. Про 
це свідчить його декларація про доходи за 
2015 рік (півтора мільйона доходу запи-
сані у графу «Подарунки, призи, виграші). 
Зарплата ж Власенка «скромна» - 80275 
гривень.

Дружині нардепа Борислава Берези по-
дарували три мільйони гривень. Сам нар-
деп заробив торік 76509,4 гривні.

За словами голови «Центру протидії ко-
рупції» Віталія Шабуніна, депутати можуть 
легко обманути у своїх деклараціях і не по-
несуть за це жодної відповідальності. Річ у 
тому, що зміни до закону «Про запобігання 
корупції», де йдеться про електронну систе-
му надання та оприлюднення декларацій, 
досі не набули чинності.          

Ольга ЧОРНА. 

дружини українського урядовця?
Скільки спідниць у гардеробі 
У Європі щороку 

переглядають споживчі 
кошики і поповнюють їх 

різноманітними технологічними 
новинками, продуктами, 
послугами. Українська ж 
торбинка на фоні європейської 
виглядає сиротою. А деякі 
пункти, виписані вітчизняними 
урядовцями - абсолютне 
невігластво. 

Тернополяни, які працюють на 
автомийці, викрали чужу автівку 
та в’їхали у бетонну опору. ДТП 
трапилася у Тернополі на вули-
ці Тролейбусній 26 лютого, - пові-
домляють у секторі зв’язків з гро-
мадськістю обласного управління 
поліції. 

Автомобіль марки «Хонда», 
який викрали хлопці, належить 
40-річному жителю обласного 
центру. Чоловік керує ним за до-
рученням. Власник іномарки на 
декілька днів поїхав за кордон і 
лише у понеділок, 29 лютого, по-
вернувся та заявив про крадіжку 
автомобіля правоохоронцям.

 Як з’ясувалося, наглядати за 

машиною заявник доручив своє-
му водію. Останній поїхав на мий-
ку, де й залишив легківку. Забра-
ти чистий транспорт мав  через 
декілька годин.

 За попередньою інформацією, 
двоє працівників автомийки вирі-
шили позичити авто. Проте, водій 
не впорався з керуванням і в’їхав 
у бетонну електроопору. Моло-
дики не тільки сильно понівечи-
ли автомобіль, а й самі отримали 
серйозні травми. Зараз обоє хлоп-
ців перебувають в реанімаційно-
му відділенні.

 За цим фактом розпочато кри-
мінальне провадження. Триває 
досудове розслідування.

Уродженец Одеси крав 
цукерки в тернопільському 
супермаркеті. Молодий чо-
ловік виніс в рюкзаку соло-
дощів майже на три тисячі 
гривень.

 Як повідомив началь-
ник Тернопільського від-
ділу поліції Степан Савка, 
група швидкого реагуван-
ня виїхала на спрацювання 
тривожного сигналу в од-
ному з супермаркетів об-
ласного центру. Вже на міс-
ці з’ясувалося,  охорона тор-
гового закладу запідозрила 
одного з відвідувачів у вчи-

ненні крадіжки.
Поліцейські встанови-

ли, підозрюваний – 27-річ-
ний уродженець Одещини, 
без постійного місця про-
живання. Молодий чоловік, 
зайшовши до супермарке-
ту, взяв візочок і пішов по-
між торгових вітрин. Хи-

трість зловмисника була у 
тому, що крам він клав не 
лише у візок, а й до  власно-
го наплічника. Намагався це 
робити непомітно. На касі 
молодик вийняв дріб’язок 
з корзини, а рюкзак заки-
нув на плече. Коли праців-
ники охорони супермарке-
ту попросили відкрити на-
плічник, зловмисник зні-
тився. Ще б пак, туди він по-
клав купу коробок з шоко-
ладними цукерками. Зага-
лом сума викраденого ста-
новила майже три тисячі 
гривень.

Кримінальні новини
Працівники автомийки вкрали 

іномарку і потрапили в ДТП У чергову частину Тернопільського від-
ділу поліції надійшло повідомлення від жи-
тельки обласного центру про те, що вона 
була свідком, як дорослі запхали до багаж-
ного відділення автомобіля марки БМВ ма-
лолітню дитину і транспортний засіб виру-
шив з вулиці Перля у напрямку вулиці Кня-
зя Острозького.

Група швидкого реагування миттєво 
прибула не місце виклику. Поліцейським 

вдалося затримати власника іномарки.  Чо-
ловік не заперечував факту перебування в 
багажному відділенні дитини. Зі слів водія, 
це його син, а їздити в багажнику – дитяча 
забаганка. Ризику для дитини таке переве-
зення не становить, оскільки з салону надхо-
дить повітря. А те, що у хлопчика такі дивні 
бажання – батьків не дивує.

Поліцейські провели з батьком профілак-
тичну бесіду та винесли попередження.  

Тернополянин возить дитину в багажнику

У Тернополі з’явився солодкий злодій
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Коли нема підручників
Сьогодні у Тернополі немає жодного 

спеціалізованого закладу, в якому могли б 
надавати освіту незрячим діткам молод-
шого шкільного віку. Найближчим містом, 
куди можна віддати школяра 1-4 класів 
на навчання, є Львів. Щоб Марічка в своє-
му рідному місті могла освоювати шкільну 
програму, її вчителька Мирослава Киналь 
самостійно вивчила шрифт Брайля. Коли 
дівчинка тільки пішла до школи, підруч-
ників для неї, розповідає педагог, не було 
зовсім. Разом з мамою Марічки вони само-
стійно намагалися їх писати.

Буква шрифтом Брайля учетверо-
вп’ятеро більша за звичайну. До того 
ж вона об’ємна - разів у 20-30 “вища” за 
букву, яку наносять фарбою. Пропуск між 
рядками теж великий. Тому такі книжки 
об’ємні й важкі.

Виробництво навчальної літератури 
для дітей з порушеннями зору не всти-
гає за змінами освітньої програми. Не ви-
стачає і підручників з основних предме-
тів, і книжок для позакласного читання.  

Сьогодні є альтернативні методи на-
вчання для незрячих, зокрема, за допо-
могою аудіо-підручників, які можна слу-
хати на спеціальних пристроях. Однак і 
таких обмаль. 
Альтернатива Брайлю 

Зарадити цій ситуації можна, якщо 
багато людей начитають для запису яко-
мога більше книжок, зауважує завідуюча 
відділу Тернопільської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки Тетяна Ко-
валькова (на фото зліва). Разом із парт-
нерами зі Львова бібліотека розпочала 
унікальний проект для допомоги незря-
чим людям. 

Цей проект покликаний створи-
ти першу в Україні дейзі-бібліотеку. 
Вона міститиме аудіо-книжки, озвуче-
ні в спеціальному сучасному форма-
ті – дейзі. Він особливо зручний для ко-
ристувачів із вадами зору, оскільки має 
функцію навігації книжкою. З його до-
помогою повністю незряча людина за 
декілька секунд зможе віднайти будь-
який потрібний їй розділ, параграф чи 
сторінку, а також почути опис малюнка 
чи світлини.

– Організатором проекту зі створен-
ня дейзі-бібліотеки є Українська спілка 
інвалідів у Львові, – розповідає Тетяна 
Ковалькова. –  Керівник проекту Оксана 
Потимко, яка теж є інвалідом зору, вирі-
шила залучити до створення дейзі-книг 
працівників бібліотек у різних областях 
України. Таким чином можна буде поліп-
шити ситуацію з катастрофічним браком 
сучасних українських видань для незря-
чих, а заодно й запропонувати альтерна-
тиву громіздким і дорогим у виробни-
цтві брайлівським книжкам. 
Потрібні волонтери 

Дейзі-бібліотеки сьогодні є в багатьох 
країнах світу. В Україні вона буде першою. 
У Тернопільській бібліотеці просять допо-
моги волонтерів, аби начитувати книжки 
для незрячих. Долучитися до створення 
дейзі-книг можуть всі охочі. 

– Треба начитати дуже багато книг, 
тому ми просимо долучатися всіх, хто 
має бажання допомогти, – зауважує Те-
тяна Ковалькова. – Зараз вже зголосили-
ся більше десятка волонтерів. Ми були 
зворушені, що люди відгукнулися. Се-
ред них – журналісти, вчителі, студенти, 
наші бібліотекарі. Долучаються навіть 

переселенці. Днями приходила колиш-
ня вчителька з Луганської області, Світ-
лана Петрівна, і розповіла, що хоче начи-
тувати підручники з географії та біоло-
гії. Є серед наших волонтерів і мама з ді-
вчинкою, ученицею третього класу, яка 
теж захотіла начитувати художні книж-
ки для своїх незрячих однолітків. 

Щоб начитати книгу для дейзі-
формату, потрібно дотримуватися про-
стих правил, розповідає бібліотекар На-
дія Білінська (на фото справа). Зараз вона 
озвучує “Різдвяну пісню” Чарльза Діккенса.

– Ця новела входить до шкільної про-
грами, я начитала вже 29 сторінок, – каже 
пані Надія – Ви ніби оживляєте книгу. 

Начитування потрібно розпочинати 
з титульної сторінки, зазначаючи все, що 
може побачити зрячий читач. Перед тим, 
як перейти до іншої сторінки, слід назва-
ти її номер. Якщо є малюнок чи фотогра-
фія, їх теж потрібно описати. 

– Сторінка п’ять. Малюнок. Старший 
чоловік. Він зачиняє двері. У нього капе-
люх і пальто. Також дві жінки, хлопчик і 
собака, – бібліотекар показує, як можна 
описати зображене на малюнку для не-
зрячої людини. 

У Тернопільській обласній бібліотеці 
вже сформували список книжок для начи-
тування. У ньому художня література, під-
ручники, енциклопедії. Список узгоджу-
ють з організаторами проекту, адже книж-
ки начитують у різних містах України. 

Волонтерам детально розкажуть, як 
саме потрібно записувати книгу. Єди-
не, що для цього потрібно, – мати вдо-
ма комп’ютер і гарну дикцію. Великою 
перевагою буде мікрофон. Хоча зробити 
запис можна й за допомогою звичайної 
веб-камери.

Записи книжок із Тернополя 
надсилатимуть організаторам 
проекту до Львова, де їх пере-
водять у формат “дейзі”. Згодом 
всі аудіо-книги будуть доступ-
ні у вільному доступі в інтерне-
ті на одному з онлайн-ресурсів. 
Уже зараз ознайомитися зі 
списком видань можна на сайті 
www.openlife.lviv.ua.

Прочитати хоча 
б одну книгу 

Щоб продемонструвати переваги 
швидкої навігації дейзі-книги, був прове-
дений експеримент: одночасно мали зна-
йти сторінку в звичайній книзі зряча лю-
дина та незряча. Дейзі-книга зреагувала 
на звукову команду та знайшла потрібну 
сторінку раніше, ніж це зробив читач па-
перового видання. Але для того, щоб від-
чути всі переваги дейзі-книги, необхід-
ний спеціальний плеєр. За словами Тетя-
ни Ковалькової, він має багато функцій, 
серед яких: можливість створення закла-
док, пошук сторінок, але плеєр є порівня-
но дорогим – коштує близько 350 євро.

Зараз координатори проекту пере-
ймаються тим, щоб створити якомога 
більше звукових книжок. Згодом, споді-
ваються, знайдуться і спонсори, які до-
поможуть з придбанням дейзі-плеєрів.

Чекає на це і Марічка. З наступно-
го навчального року вона переходить 
у п’ятий клас, до інших вчителів. Пе-
дагогів, які знають шрифт Брайля, у 
звичайних українських школах прак-
тично немає. Якби було достатньо аудіо-
підручників, каже нинішня вчителька ді-
вчинки Мирослава Киналь, то Марічка 
могла б продовжувати навчання зі свої-
ми однокласниками. 

Допомогти дівчинці та іншим незря-
чим людям можна, долучившись до ство-
рення дейзі-книг у Тернополі. Для цього 
треба звернутися в обласну універсаль-
ну наукову бібліотеку, що на бульварі Та-
раса Шевченка, 15,  виділити трохи свого 
часу та прочитати хоча б одну книгу.

Антоніна БРИК.

Книжка 
для Марічки

Марічка Галайда, незряча дівчинка, навчається уже четвертий рік 
у Тернопільській школі №16. Вона вивчає всі предмети разом з 
однокласниками. Коли школярі читають з підручників, дівчинка 

відчуває слова пальчиками у спеціальних книжках зі шрифтом Брайля.
Відчинити двері звичайної школи незрячій дитині допомогла програма інклю-

зивного навчання, яку впроваджують в Україні. За нею дитина здобуває у школі 
не лише знання, а й підтримку оточення. Та цей випадок – унікальний. Вітчизняна 
система освіти  все ще не пристосована для таких дітей. Найбільша проблема в 
тому, що не вистачає підручників, за якими дівчинка могла б учитись.

У Тернополі “оживляють” 
літературу для незрячих 

З 1 лютого Укрпошта пропонує 
клієнтам нову послугу з пересилання 
великовагових відправлень – від 30 до 

400 кг, які доставлятимуться на палетах у всі 
обласні центри України та у Київ. 

Такі категорії, як доступність, зручність та надійність 
стали для Укрпошти визначальними при розробці нової 
послуги. 

Тарифи на послугу неодмінно порадують замовників, 
оскільки ціна за доставку залежить, як від кількості від-
правлень, так і від виду та місця доставки. Для прикладу, 
якщо ви замовляєте доставку кахлю у коробках або міш-
ків з цементом (загальною масою 399 кг) за принципом 
«двері-двері» в межах обласного центру до 12 год., то до-
ставку буде здійснено вже наступного дня. Вартість складе 

300 грн. (без ПДВ). Детальніше про терміни доставки та та-
рифи на послугу можна дізнатися на сайті Укрпошти. 

Йдучи назустріч клієнтам, які будуть пересилати вели-
кі обсяги відправлень, в Укрпошті створили гнучку тарифну 
політику – чим більша кількість відправлень від одного клі-
єнта, тим менша вартість доставки кожного відправлення. 

Для замовлення послуги необхідно звернутися до діль-
ниці кур’єрської доставки та залишити заявку. Після цього 
вам зателефонує кур’єр та домовиться про зручний для вас 
час подачі автомобіля для забору вантажу. Весь шлях сліду-
вання вашого відправлення можна відстежити на сайті Ук-
рпошти. 

Важливою умовою здійснення доставки є те, що ваше 
відправлення має бути запаковане плівкою і знаходитися на 
палеті. Також необхідно врахувати габаритні розміри ван-

тажу, які не повинні виходити за межі стандартної палети 
(ДШВ:1200/80/1800 мм).  Адреса  дільниці кур’єрської до-
ставки: м. Тернопіль, майдан Привокзальний,4. Телефо-
ни для довідок: 52-54-78, 42-24-15, 067 4625219

Тернопільська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Укрпошта запустила доставку відправлень масою понад 30 кілограмів 
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Дикість: у Росії знесли будинок, 
де жив Тарас Шевченко

У російському місті Оренбурзі зне-
сли будинок, де жив під час заслан-
ня Тарас Шевченко. Про це на засі-
данні Кабміну повідомив віце-прем’єр 
В’ячеслав Кириленко. «Знищено буди-
нок, де перебував Тарас Шевченко під 
час заслання, яке йому влаштував то-
дішній російський цар. Теперішній ро-
сійський «цар» президент Путін, напев-
но, хоче знищити і пам’ять про Шев-
ченка… Не дивлячись на те, що буди-
нок був пам’яткою архітектури націо-
нального значення і мав відповідний 
охоронний номер, він зруйнований по-
вністю. На його місці збудували парков-
ку для приватного банку. Це порушен-
ня не тільки національного законодав-
ства, але й усіх міжнародних норм», - ска-
зав міністр. Мінкульт і МЗС звернуть-
ся до ЮНЕСКО та інших міжнародних 
пам’яткоохоронних організацій, щоб 
вони відреагували на ці дії РФ. 

Чехія хоче запросити на роботу 
українських медсестер 

У чеському мінохорони здоров’я 
обговорюють можливість запрошу-
вати на роботу медсестер із Польщі, 
Словаччини та України. Як повідомля-
ють чеські ЗМІ, працівники міністерства 
вважають, що найшвидша і найефектив-
ніша допомога - це запросити медсестер 
з України, оскільки мають багатий до-
свід співпраці з нашою країною. Однак, 
фахівці кажуть, що з працевлаштуван-
ням українських медсестер можуть ви-
никнути складнощі, оскільки, крім мов-
ної адаптації, Чехія повинна вирішити 
проблему видачі дозволів на роботу. Але 
в чеських лікарнях на це готові. «Украї-
на на цю мить для нас - єдиний можли-
вий крок, єдине можливе місце, куди мо-
жемо звернутись», - наголосив Мілос-
лав Людвік, керівник «Moto», найбіль-
шого празького шпиталю, де на сьогод-
ні не вистачає 60 медсестер. У Чехії впро-
довж останніх 30 років число медсестер 
скоротилось на 36 відсотків. Більшість 
із них виїжджає на роботу до Німеччини 
та Австрії. Середня зарплата медсестри 
в Чехії - близько тисячі євро, в Німеччи-
ні - 2300. 

«Johnson & Johnson» 
заплатить фантастичну суму 

за життя жінки
Суд штату Міссурі (США) зобов’язав 

«Johnson & Johnson» виплатити $72 
мільйони родині жінки, яка померла 
від раку, ймовірно, викликаного ви-
користанням продукції компанії. При-
сяжні ухвалили, що «Johnson & Johnson» 
навмисно приховувала від громадськос-
ті небезпеку продуктів на основі таль-
ку. Компанія має намір оскаржити вер-
дикт. «Ми співчуваємо сім’ї позивача, але 
упевнені, що безпека косметики на осно-
ві тальку десятиліттями підтверджуєть-
ся науковими дослідженнями», - заяви-
ла представник «Johnson & Johnson». Ад-
вокат родини покійної каже, що у компа-
нії знали про шкоду продукції з 1980-х 
років. Американка Жаклін Фокс помер-
ла від раку у 2015 році у віці 62 років. 
За три роки до цього у неї діагностува-

ли рак яєчників. Вона звернулася до суду 
з позовом до «Johnson & Johnson» після 
того, як побачила репортаж про можли-
вий зв’язок раку яєчників з використан-
ням засобів гігієни на основі тальку, по-
відомляє «STL Today». Фокс стверджува-
ла, що користувалася такою продукцією 
компанії понад 35 років.

Китай обігнав США за кількістю 
доларових мільярдерів 

Китай обігнав США за кількістю 
в країні доларових мільярдерів і ви-
бився у світові лідери. Про це йдеть-
ся у звіті дослідницької організації «Ху-
жунь», передає «Прайцм». Згідно з да-
ними, у США проживають 535 мільярде-
рів, а в Китаї (включаючи Гонконг, Ма-
као і Тайвань) - 568. Загалом, на частку 
Китаю і США припадає майже полови-
на всіх мільярдерів у світі. Також до пер-
шої трійки країн за кількістю мільярде-
рів увійшла Індія - 111 осіб. В Україні ж 
проживають п’ятеро мільярдерів: доне-
цький бізнесмен Рінат Ахметов зі стат-
ками у $4,5 млрд., Ігор Коломойський 
- $1,9 млрд., Геннадій Боголюбов - $1,8 
млрд., Віктор Пінчук - $1,6 млрд., Дмитро 
Фірташ - $1 млрд.

Хто і скільки заробляє 
на перевезенні нелегалів до Європи

На думку правоохоронного управ-
ління ЄС, нелегальна доставка мігран-
тів до країн євроспільноти - мульти-
мільярдний бізнес, який стрімко роз-
ростається. У ньому працює понад 40 
тисяч учасників злочинних мереж. У Єв-
рополі заявили: більше 90 відсотків із 
понад мільйона нелегальних мігран-
тів, які прибули торік до ЄС, скориста-
лися послугами злочинних мереж та їх-
ніх партнерів. Такі цифри містяться у до-
повіді Європолу «Нелегальна доставка 
мігрантів до ЄС», повідомляє «Financial 
Times». Європол описав широкий спектр 
злочинного бізнесу, що виріс навколо 
міграційної кризи: підробка докумен-
тів, підкуп правоохоронців, сексуальна 
експлуатація неповнолітніх, які подо-
рожують без супроводу дорослих, при-
мусова праця (мігранти відпрацьову-
ють борги контрабандистам). «Лише за 
2015 рік оборот злочинних мереж, при-
четних до нелегальної доставки мігран-
тів, склав від 3 до 5 мільярдів євро. Якщо 
у 2016 році масштаби міграційної кризи 
збережуться, оборот зросте у 2-3 рази», - 
йдеться у доповіді.

У Данії відкрили магазин 
з продажу харчових відходів
У Копенгагені (Данія) запрацював 

унікальний супермаркет «Wewood», 
у якому продаються харчові відходи. 
Про це повідомляє «AgroNEWS». Продук-
ція в магазині на 30-50 відсотків дешев-
ша, ніж у звичних супермаркетах. За ра-
хунок цього данці зменшують кількість 
відходів їжі у сміттєвих баках. У країні 
за один рік викидають понад 700 тисяч 
тонн їжі. Як відомо, Данія - лідер у бо-
ротьбі з харчовими відходами. За остан-
ні роки данцям вдалося скоротити кіль-
кість викинутих харчових відходів на 25 
відсотків. 

Таїланд буде випускати дешеві 
цигарки для бідних

«Thailand Tobacco Monopoly» оголоси-
ла про запуск у виробництво дешевих ци-
гарок для небагатих жителів, повідомля-
ють іноЗМІ. Держкомпанія «TTM» є моно-
полістом у Таїланді в сфері виробництва і 
дистрибуції тютюнової продукції. Цигар-
ки, які надійдуть у продаж в квітні, будуть 
на третину дешевшими за ті, які прода-
ються зараз. За рахунок цього влада спо-
дівається утримати курців від кустарно-
го виготовлення самокруток і покупки 
контрабандних тютюнових виробів. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Робота Ради коштує дорого. 

Ще б нардепи працювали якісно  

Забезпечення діяльності Верховної 
Ради торік обійшлося українцям у 671,2 
мільйона гривень. 664,2 мільйона були 
виділені із загального фонду бюджету, 
сім мільйонів - із спеціального. Про це 
повідомляє «Радіо Свобода». Згідно з да-
ними Держказначейства, на законотворчу 
діяльність парламенту пішло понад 332,5 
мільйона, на організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне забез-
печення - більше 311,7 мільйона. Ще по-
над 27 мільйонів обійшлося висвітлення 
діяльності Ради через засоби телебачен-
ня і радіомовлення та фінансова підтрим-
ка газети «Голос України» і журналу «Віче». 
Більше семи мільйонів гривень із спец-
фонду витратили на організаційне обслу-
говування діяльності парламенту. А утри-
мання автобази Ради вартувало 32 міль-
йони. 

Автопарк АП за рік обійшовся
у 75 мільйонів

Торік адміністрація президента ви-
тратила на автомобілі майже 75 мільйо-
нів гривень, Верховний суд - 4,74 міль-
йона. Такою є відповідь ДП «Автобаза Вер-
ховного суду України» на запит користува-
ча сайту «Доступ до правди». Відповідаю-
чи на запит, скільки автомобілів належить 
АП та її структурним підрозділам і скільки 
коштів витратили у 2013-2015-их роках 
на обслуговування автопарку, а також на 
прохання надати список авто (модель, рік, 
ціна), «Автобаза ДУС» зазначила: списки 
автомобілів АП є інформацією, обмеженою 
у доступі, яка не може бути розголошеною. 
Водночас, надали дані витрат: у 2013 році 
- 59426,6 тисячі гривень; у 2014-у - 50213,2 
тисячі; у 2015-у - 74772,7 тисячі. Щодо Вер-
ховного суду, то на обслуговуванні ДП «Ав-
тобаза ВСУ» налічується 69 авто. Витра-
ти на автомобілі ВСУ у 2014 році склали 
3385400 гривень.

Чому потрібно 
скасувати субсидії?

Видача адресної допомоги малоза-
безпеченим громадянам на оплату ком-
послуг буде ефективнішим методом, 
ніж субсидування. Таку думку вислови-
ла енергетичний експерт Марія Яковлєва, 
повідомляє «Оглядач». За її словами, сві-
това практика свідчить: адресна допомо-
га сприяє тому, що споживачі економлять 
ресурси без зайвого нагадування - їм це 
вигідно. «Коли з’явиться адресна допомо-
га, кожен зможе отримувати «живі» гро-
ші. І буде сам розраховувати, як і скільки 
йому витрачати. Це стимул для більш еко-
номного витрачання енергоносіїв та до 
енергоефективності», - зазначила Яковлє-
ва. Крім того, в Європі, перед тим, як нара-
хувати суму дотації, соціальні служби ре-
тельно вивчають майновий стан, доходи і 
витрати малозабезпеченого споживача. 

Юлія Тимошенко живе 
на одну зарплату і орендує 

величезний маєток
На сайті Верховної Ради з’явилася 

декларація про доходи за 2015 рік нар-
депа і голови партії «Батьківщина» 
Юлії Тимошенко. Торік вона отрима-

ла 75 тисяч 616 гривень зарплати. В се-
редньому щомісяця - 6,3 тисячі. Це всі до-
ходи, які вказала Тимошенко. Її чоловік 
Олександр торік отримав у Чехії $138 ти-
сяч (понад три мільйони гривень). Тимо-
шенко вказала, що орендує житловий бу-
динок площею 588 квадратних метрів. І 
має квартиру - 59,4 квадратів. На рахун-
ку в «Ощадбанку» в політика 485 тисяч 
971 гривня. Згідно з декларацією, Тимо-
шенко не володіє і не орендує будь-яких 
транспортних засобів - цей розділ не міс-
тить жодних даних. Однак члени сім’ї ма-
ють «Mercedes GL 350», «ГАЗ 14 Чайка» і 
«CDL». У її чоловіка Олександра відкри-
тий рахунок у «Фідобанку» на суму 2,9 
мільйона гривень. Крім того, на членів 
сім’ї оформлені внески на загальну суму 
1,18 мільйона гривень до статутного ка-
піталу дев’яти підприємств: «Геофорс», 
«Фармасепт», «Проект А», «Євразій-
ський торговий дім», «Агросоюз Фінекс», 
«Леді Ю», «Деосепт», «Радекс-Трипілля», 
«Радекс-груп».

Для розмінування Донбасу 
потрібно більше 10 років  

Для повного розмінування Донба-
су потрібен не один мільярд гривень і 
не менше 10-15 років. Таку думку в ефі-
рі «Громадського радіо» висловив пол-
ковник Сергій Зубаревський, начальник 
групи координації протидії саморобним 
вибуховим пристроям Управління еколо-
гічної безпеки та протимінної діяльності 
Міноборони. «Я думаю, що розмінування 
Донбасу коштуватиме не один мільярд 
гривень. А про повну безпеку життєді-
яльності громадянам можна говорити 
через 10-15 років», - сказав він. Розміну-
вання території Донеччини і Луганщини 
- один із основних пунктів Мінських до-
мовленостей із врегулювання конфлікту 
на Донбасі. 

Гонтарєва - лідер 
народної недовіри

З усіх керівників країни українці 
найнегативніше оцінюють роботу го-
лови Нацбанку Валерії Гонтарєвої. Та-
кими є результати соцдослідження, про-
веденого інститутом Горшеніна. Гон-
тарєвій довіряє лише 2,8 відсотка опи-
таних. Це - найгірший результат серед 
українських політиків і держчиновників, 
включених у рейтинг. 83,5 відсотка рес-
пондентів прямо заявили про своє не-
вдоволення роботою голови НБУ. Схожі 
показники лише у екс-генпрокурора Ві-
ктора Шокіна. Його діяльність підтриму-
ють 3,5 відсотка населення. Негативно 
до Шокіна ставляться 73,2 відсотка опи-
таних. На думку голови Комітету еконо-
містів України Андрія Новака, практично 
нульовий рівень довіри, який має глава 
Нацбанку серед населення, свідчить про 
неминучість її відставки. Дії Валерії Гон-
тарєвої на посаді призвели до втрати до-
віри українців не лише до національної 
валюти, але й до банківської системи. 

Наша кухня - одна 
з кращих у світі

Борщ, сало, вареники, галушки і 
решта, чим багата українська кухня, 
відтепер у списках найсмачніших сві-
тових наїдків. Голосували за це турис-
ти по всій Землі. Українські страви по-
ставили на 8-е місце - між кулінарним 
багатством Японії та Китаю, повідо-
мляє ТСН. Стисла інструкція роз’яснює: 
борщ - це суп із м’яса, буряка і всього, що 
є в холодильнику. Горілка - та сама «вод-
ка», тільки до біса міцна. Очолює список 
в’єтнамська їжа. Деякі вітчизняні ресто-
рани дивують національними стравами 
самих українців. Наприклад, чорні варе-
ники з чорнилом каракатиці, із начин-
кою на будь-який смак. Трансформація 
страв нині річ популярна, пояснюють фа-
хівці. Це, мовляв,  така адаптація. 

Україна Світ
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Струни серця

Весняна 
мелодія
Це, напевно, весна
Приходила 

до мене ночами,
Щось шептала мені,
Заколисана 

співом вітрів,
Я гадав, що це – ти
Знов хвилюєш 

тривожними снами,
Кличеш в казку весни,
Щоб її я з тобою зустрів.
Та це була не ти,

Це весна нагадала 
про тебе,

Що прийшла, як колись,
З ніжним цвітом 

розквітлих садів,
Знов зірками всміхнулось 
Замріяно небо,
Жаль, не було тебе,
У душі лиш 

твій образ яснів.

Вже не вперше весна
Яблуневим 

осиплеться цвітом
І черемховим трунком
Навік оп’янить,
Та не стануть дарунком
Для тебе ці квіти,

Не для тебе вогонь
Цих жоржин відгорить.

Надвечір’я
Знову вечір 

нахмурює брови,
З-під вій вибігає пітьма,
Стелить килим 

свій шовковий
І краю йому нема.

Вкриває і доли, і гори,
Стихає усе в напівсні,
Лиш місяць до зір 

щось говорить –
Кохання слова неземні.

Він знов не засне 
до світанку,

Сріблястий 
простелить свій шлях

І сяяти буде до ранку
В криштальних своїх 

вітражах.
Ігор  

ТОПОРОВСЬКИЙ.

*     *     *
Ішов у бій він - молодий, 

сміливий…
І жовто-синій стяг 

ніс у руках…
Та враз душі його 

порвались струни,
Час зупинився…

І життя немає..
Хоробре серце... А душа така,
Що в ній, напевне,  

світ весь умістився б,
А він упав, упав і не підвівся…
Згорів, зітлів, 

як воскова свіча..
А матері його вночі 

приснились:
Пшениця, поле 

і старенький тин,
Веселий життєрадісний 

хлопчина,
Найкращий, найдорожчий 

її син!
Їй снились: мальви, 

літо і стежина,
Та син чомусь по ній 

відходив вдаль…
Задиркуватий той її хлопчина
Так лагідно сказав: 

«Мамо, прощай.
Я, мамочко, явором-деревом

з землі проросту, ти повір,
Я, може, весною лелекою

прилечу із теплих країв.
Щоранку я сонечка променем

розбуджу тебе дорога…
Я став вже частиною 

Всесвіту..
А ти мені біль свій пробач!
То нам на роду так написано, 
Така у нас доля гірка.»
В холодному поті 

прокинулась,
А сина вже вкрала війна.
Стривожена, зболена, 

змучена,
За ніч посивіла. Страшна.
На середохресті весни й зими
Вона хоронила синка.
Ішла похоронна процесія…
Солдат молоденький в труні..
А в синьому небі – курличучи
Злітали в село журавлі.
На них матір 

поглядом глянула,
І зойкнула криком пташиним,
Здійнялась на крила, 

й полинула
На небо!.. Услід за дитиною...

Раїса ЦІСЕЛЬСЬКА,
с. Кривчики  

Збаразького району.
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- Ксеню, Ксе… – чоловік ле-
генько торкнув за плече, дбайли-
во поправив  ковдру, повернувся 
на інший бік і вже за кілька хви-
лин захропів. Жінка тихенько діс-
тала з-під подушки турунтулки з 
вати, заткала ними вуха, важко зі-
тхнула і намагалася заснути.

У домі Федора Ксеня живе десь 
із півроку. Родом вона з Верхови-
ни. Гуцулка, як називали її в селі, 
приїхала разом з іншими жінка-
ми в Спиридонівку на заробітки, 
обробляти цукрові буряки. Важ-
ка робота, але дівчата були задо-
волені, бо керівник господарства 
щедро оплачував їх працю.  Посе-
лили їх у гуртожитку. З ранку й до 
пізнього вечора на полі, а вихід-
ними  дівчата ходили до сільсько-
го клубу. Поспілкуватися, поспіва-
ти, розважити душу після трудо-
вих буднів. Там Ксеня і познайо-
милася з Федором. Він  вирізнявся 
з-поміж  сільських чолов’яг. А що 
ж хотіти? Колишній військовий, 
підтягнутий, міцний. Розумний і 
тактовний. Сподобався їй відразу. 
Та і Федору запала в душу чорнява 
гуцулка Ксеня. 

Після відставки він переїхав 
жити в батьківську хату в рід-
не село, завів чимале господар-
ство, обробляв город.  Не прихову-
вав, розповів Ксені, що має сім’ю, 
що дружина із сином залишили-
ся жити в місті. Важко складають-
ся стосунки, проблем багато. Ксе-
ня із розумінням поставилася до 
цього. В житті все може бути – час-
то сама собі повторювала. Його 
відвертість викликала у неї спів-
чуття й бажання поділитися сво-
їм пережитим. Бо її сімейне жит-
тя також не склалося. Розлучила-
ся із чоловіком-пияком. І навіть 
на ці заробітки поїхала, щоб,  мож-
ливо, зустріти своє щастя далеко 
від дому й не повертатися туди, де 
серце боліло.

Федір був цікавим, підкупля-
ла його задушевність і твердість 
водночас. Ксені подобалася його 
діловитість, начитаність. Вона за 
життя стільки всього не перечи-
тає, стільки він уже знав. Захопи-
лася жінка, закрутив їй голову цей 
сорокап’ятирічний майор. Гарно 
залицявся. Поволі стосунки пере-
росли у серйозніші. Ксеня часто 
думала про те, що Федір саме той 
чоловік, з яким би вона хотіла роз-
ділити хлібину старості надвоє. 

Але він навіть не намагав-
ся робити якісь подальші кроки. 
Для нього це була така собі сезон-
на любов. Іноді Ксені здавалося, 
що він уже чекає осені й того часу, 

коли заробітчанки їхатимуть на 
свої полонини. 

За великим захопленням у 
душу жінки закрадалося розчару-
вання. Ловила себе на думці, що 
їхні розмови усе частіше зводяться 
до Федорового монологу про сви-
ней, помідор, дружину і сина, які 
його не розуміють, ні за що мають. 
Мовчки слухала, а на язиці крути-
лося запитання – а я тут до чого, 
не влаштовує тебе щось, то змі-
нюй, а влаштовує, то не треба, щоб 
півсвіту знало, живи і далі з цим. 
Сум’яття почуттів роїлися в душі. 
Останньою краплею у цих стосун-
ках стали слова Федора, яких вона 
ніколи не чекала. Якось Ксеня роз-
повідала йому про свої мрії, про 
дім, який хоче, про сім’ю. 

- Але знаєш, мені не дуже по-
добається тут, у тебе. Я б не хоті-
ла жити в таких умовах, – сказала і 
пошкодувала одразу.

- А тобі ніхто й нічого не 
пропонує! – відрізав у відпо-
відь, а наче відрізав від себе 
назавжди. 

Ксеня повертатися у цей 
дім більше не мала жодного 
бажання. Просто скоротила 
їх спілкування до мінімуму. 
Стала уникати, а потім і зо-
всім зникла з села. 

Федір не міг зрозумі-
ти, що трапилося і чим це 
він викликав таку реакцію 
у жінки. «Хто його зрозуміє цих 
жінок! Ти до неї з усією душею, а 
вона тобі туди плює!»  – сам перед 
собою виправдовувався. 

Звістки від Ксені не було дов-
го. Аж тут якось поштарка розво-
зила пенсію і пригальмувала біля 
його двору.

- Дай Боже здоров’я, Андрійо-
вичу! Як поживаєш? – було зро-
зуміло, що балакуча Ольга не так 
собі зупинилася, щоб здоров’я 
йому побажати, а має уже на язиці 
якусь сільську побрехеньку.

- Та помаленьку, дякую! – Фе-
дір підійшов ближче. – Що там но-
вого у селі, бо давно за цим госпо-
дарством не виходив нікуди. 

- Кажуть люди, що бачили в 
райцентрі твою гуцулку. Вона не 
поїхала тоді додому, бо там її ніх-
то не чекав! А ще кажуть, відда-
лася в Іванівку за Михайла, шо-
фер такий, як циган білозубий, 
пам’ятаєш? Він у нас тоді буряки 
возив на завод. А тепер біда, заги-
нув Михайло, а родичі вигнали її з 
хати. Бо не до душі їм із самого по-
чатку була невістка. Чорна і тем-
на, як сновида ходить.

Федір задумався. Щось заколо-

ло під серцем – чи то жаль, чи то 
небайдужість. 

- То де вона зараз? – перепитав, 
– в Іванівці?

- Та мабуть там… цього не ска-
жу. А ти аж на лиці, Андрійовичу, 
змінився, видко, гуцулка добре 
тобі тоді голову задурила.

Чоловік відмахнувся рукою, 
мовляв, їдь собі, а сам поволі пі-
шов до хати.

Шкода стало Ксеню, все ж таки 
не чужі вони. Не роздумував, зі-
брався і поїхав шукати свою гуцу-
лочку. Хто ж їй допоможе у скрут-
ний час, у неї ж тут нікого немає.

Те, що казали люди, виявило-
ся чистою правдою. Федір аж за-
плакав, коли побачив, як змарніла 
жінка. Несолодко їй було, це видно 
відразу. Обійняв, притис до гру-
дей. «Збирайся, поїдеш до мене!» 
– впевнено сказав. 

Так вона оселилася в домі чо-
ловіка, з яким колись мріяла про-
жити щасливе життя. Федір ра-
дів, як дитина, цілував її, обіймав 
і плакав, розповідав,  як картав 
себе, що відпустив її. Вірила. Але 
було ще одне, що мала розповісти 
Федору. Ксеня чекала дитину.

Чоловік якийсь час мовчав, а 
потім із властивою військовим ка-
тегоричністю  сказав:

- Термін невеликий, я дам гро-
ші, поїдеш до лікаря. Навіщо тобі 
те, що буде постійно нагадувати 
про чоловіка, якого не має біль-
ше і тим паче не має бути у нашо-
му житті? Ти зараз дуже слабка, 
знервована. Воно ж усе на дитині 
відіб’ється. Не дай Боже, тоді все 
життя мучитися.

Жінка була в якомусь такому 
напівбожевільному стані, що дій-
сно не розуміла, що вона робить 
і навіщо. Їй уже сорок. Хтозна, чи 
буде ще у неї можливість народи-
ти… Їхала сільським автобусом, 
притуливши голову до скла і не 
усвідомлювала нічого, мов у якісь 
омані перебувала. Дістала теле-
фон і написала Федору смс: «Наче 
чекаю весь час, що ти зупиниш 

мене, скажеш не роби цього, ми 
разом сильні, ми зможемо…» Від-
повіді не було.

Коли повернулася додому, Фе-
дір чекав її на зупинці. 

- От і добре, от і молодець, – ра-
дісно ішов поруч. –  Тепер усе буде 
добре у нас! Розвесниться, поса-
димо город, будемо разом обро-
бляти. Я тобі он і сапичку малень-
ку зробив! Мені помічниця, ой, як 
треба в хазяйстві! Ти мені будеш 
пиріжечки пекти, борщики вари-
ти. А я тебе любити буду! Бо лю-
бов, вона ж не від штампа у пас-
порті залежить, правда? – запо-
падливо заглядав у очі.

Ксеня слухала його і не могла 
повірити, що це все відбуваєть-
ся з нею. Потрібен був час, щоб 
відійти від усього, що навалило-
ся за останній рік. Це уже не була 
та весела гуцулка, яка найкраще 
співала в ланці й обдаровувала 
усіх своїм дзвінким сміхом. Жін-
ка дуже замкнулася в собі. Слух-
няно, мов прислужниця, працюва-
ла. Ніби відпрацьовувала якийсь 
борг перед Федором. Він не ліз їй 
в душу, вірив, що  рани загояться, 
і вона знову буде такою ж, як ра-
ніше. Але відчував, що збайдужіла 

до нього і до життя, і до усьо-
го світу. Постійно мовчала, 
кілька слів і все. Навіть у ліж-
ку, наче щось покірно відпра-
цьовувала, аж злила цим чо-
ловіка.

- Пам’ятаєш, ти розповіда-
ла якось про свої мрії? – Федір 
гладив її волосся, а вона лежа-
ла поруч тиха, навіть не диха-
ла. – А знаєш, про що я мрію?

Ксеня підперла голову ру-
кою в очікуванні.

- От хотів би взяти кількох 
дітей із сиротинця, виховува-

ти їх, як своїх. Чужих же дітей не 
буває, правда? Хіба ж вони винні, 
що….

Ксеня, мов провалилася у гли-
бочезну прірву, і летіла, і летіла, 
обдираючи тіло у кров, і так було 
боляче, так пекло неймовірно! По-
вернулася тихенько до стіни, ков-
таючи сльози, глушила подушкою 
важке схлипування. 

- Ксеню, Ксе…ти спиш? Ну спи, 
спи, завтра вставати рано, робо-
ти багато…– чоловік позіхнув і со-
лодко  захропів, як завжди.

За кілька днів, Ксеня зібрала 
свої такі-сякі пожитки і поїхала у 
далеку Верховину. Залишила Фе-
дора без пояснень і слів розста-
вань. 

А він злився і ще довго розпо-
відав сусідам, яку невдячну лю-
дину, неотесану гуцулку пригрів 
у своєму домі. «Я ж до неї з усією 
душею! А вона мало того, що рік 
шлялася десь, то ще й покинула 
мене ось так, й слова не сказавши! 
А у мене ж город он несапаний, 
роботи непочатий край, хто тепер 
допомагатиме?..»

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Для кожного з нас є важ-
ливим здоров’я та самопочут-
тя. Тому, коли турбує недуга, 
звертаємось за допомогою до 
лікарів. Природнім є бажання 
отримати консультації та ліку-
вання у фахівців, яких ми зна-
ємо і яким довіряємо. Але най-
більше непокоїть, коли хворі-
ють діти. І кваліфікована допо-
мога лікаря-педіатра є життє-
во необхідною. Такими є лікарі 
Хоростківської амбулаторії за-
гальної практики сімейної ме-
дицини подружжя Довганюків.

Галина Степанівна Довга-
нюк - лікар-педіатр вищої ка-
тегорії. Працює за фахом уже 
34 роки. Михайло Романо-
вич - завідуючий амбулаторі-
єю, лікар-рентгенолог вищої 
категорії. Також має чималий 
досвід - 37 років практики.

Амбулаторія обслуговує 
місто Хоростків та прилеглі 
села Хлопівку, Сороку, Клю-
винці, Карашинці, що на Гуся-
тинщині.

Галина Степанівна - лі-

кар від Бога, професіонал сво-
єї справи. Усміхнена, приві-
тна, доброзичлива. Не зважа-
ючи на пору року та погоду, 
завжди поспішає до своїх ма-
леньких пацієнтів.

- Важким був початок 
2016-го року, - розповідає Га-
лина Степанівна. - Грип не 
оминув дорослих і дітей. Але 
усім надали допомогу. Бува-
ло, майже посеред ночі теле-
фонує стривожена мама й по-
відомляє, що в дитини висо-
ка температура. Збираюсь і 
поспішаю на виклик. Вважаю, 
немає більшої цінності в жит-
ті, аніж здоров’я. А здоров’я 
дитини - важливіше вдві-
чі. Для мене не існує поняття 
«чужі» діти. Вони всі - мої. 

Галина Степанівна любить 
свою роботу. А хоростківчани 
поважають лікарку та її чоло-
віка Михайла Романовича за 
душевну доброту, розуміння й 
за те, що завжди можна споді-
ватися на допомогу.

Олена БІЛА.

“ “...За кілька днів, Ксеня 
зібрала свої такі-сякі 
пожитки і поїхала у 
далеку Верховину. 
Залишила Федора 
без пояснень і слів 
розставань...

гніздечкоСімейне

«Чуєш, брате…», - 
                 співали дівчата,

А з вирію вертались журавлі
На щедру Україну, на багату
І найріднішу землю на Землі…
Вдарялись звуки 
  в крила журавлині,
І не наснилось навіть уві сні,
Що ще хтось залишився на чужині, 
Не повернувшись птахом навесні…
На фото Івана Пшоняка: учасниці народного жіночого вокального ансамблю “Сольвія” обласної експериментальної 
комплексної школи мистецтв імені Герети Милана Кадиляк, Юліана Хаварівська та Христина Ткачик.

Ліричним  
рядком

Чекали весну? Невидимі не-
бесні гінці уже сповістили світ про 
її прихід. Вона щойно промайнула 
мимо вас у знайомому образі... Не 
впізнали? Як же ви могли розми-
нутися з нею?..

- На мольберті своєї уяви я 
змалювала ваш настрій, вашу по-
ставу, усмішку. На безмежному по-
лотні небес проклала дорогу до 
вашої душі. Я упізнала вас серед 
тисяч паломників, які мандрують 
у пошуках щастя.

Її слова губилися у тиші берез-
невого вечора. 

- Знаєш, весно, що таке доля? 
Це - дерево, яке росте на перехрес-
ті мого минулого і майбутнього. Я 
виливав на нього глеки благодат-

ної води. Але воно опускало віття. 
Якось спробував воду з цього гле-
ка. Вона стала солоною… 

Його слова підхопив вітер. 
Вона повинна почути їх… 

- А зараз? Яка на смак вода у 
вашому глеку? Ви можете загуби-
ти дерево своєї долі. Чому ви ди-
вилися на мене з осторогою і не-
довірою, коли зустрілися наші по-
гляди? Якщо бажаєте, я тихо про-
йду повз ваше минуле. Ні про що 
не запитаю. Зупинюся біля май-
бутнього… щоб йти далі, - шепоті-
ла, наче молитву.

- Ти оманлива, весно. І все 
оманливе. Ми спізнилися на тися-
чу років, щоб разом зустрічати бе-
резні… 

- Ми не спізнилися. Просто, 
довго йшли одне одному назу-
стріч. Долали втрати, розчаруван-
ня. Життя, бувало, розливалось, 
наче повінь. А, може, дали збій не-
бесні годиники… 

Вона сподівалася, що він не 
розгубив останні крихти кохання. 

- А якщо випаде запізнілий 
сніг?..

У його голосі, як завжди, ва-
гання.

- Це - весняний жарт…
Вона сумно усміхнулася... 
…Маленька постать віддаля-

лася у густі березневі тумани. Він 
розгубився. Крок, ще крок… і вона 
стане недосяжною. Назавжди. 

- Весно, зачекай! Самітність 
стане моїм гріхом. А дні без тебе - 
пеклом…

Вона обернулася. Він ди-
вився в її очі кольору погідного 
неба. Зізнався: чекав на цю жін-
ку цілу вічність. І не втримав. Не 
зумів... 

Вона стане птахою і приліта-
тиме у його спогади. Ніжністю, 
якої він торкатиметься подумки. 
Чужим щастям, до якого він буде 
втікати у снах…  

Ольга ЧОРНА.

Для лікаря-педіатра 

Галини Довганюк 
немає «чужих» дітей 

Вона стане птахою 
і прилітатиме  

у його спогади

Гуцулка КсеняНевигадана 
історія

Березневий етюд 

Із самого ранку телефонний дзвінок:
- Із святечком тебе!
Це що – розіграш? Сьогодні звичай-

ний будень, за вікном – сіро, волого і не-
затишно. Щось схоже і на душі. Тим паче, 
попереду – робочий день.

- З першим днем весни тебе, рідне-

сенька! Кажеш нема сонечка? Ні, воно є, 
просто заховалося за хмарами.

Моя найкраща у світі сестричка. Про-
тираю від сну очі. За шибку вікна справ-
ді зачепився клаптик голубого неба. І як 
я його раніше не помітила? Лише кудла-
ті хмари. 

Біжу на роботу. Під ногами - дзюркот-
ливі струмочки, і машини розбризкують 
з них, м’яко кажучи, не зовсім чисту воду 
на всі боки. Моє світле пальто… 

Але ж надворі весна. Скоро доро-
ги стануть сухими, усміхнуться дерева 
першими зеленими листочками, визир-
нуть рожево-білими блюдечками із тра-
ви дикі маргаритки.

Вдихаю глибше повітря. А разом з 
ним крапельки щастя. Живе на світі 

мама, поруч – діти, підростає крихітна 
внучка. Промінчик душевної радості за-
повнює єство.  

Відчиняю двері у кабінет. 
- Із святечком вас, дівчата!
Співробітниці дивляться незрозумі-

ло. Та за хвильку посміхаються, здогада-
лися: весна!

У вікна заглядає, хоч і прохолодне, 
але таке бажане сонце...

Інна ЗАРІЧНА.

Краплини щастяНастроєве
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Ліга Чемпіонів УЄФА
1/8 фіналу. Перший матч

«Динамо» – «Ман-
честер Сіті» – 1:3.

 За винятком кількох пер-
ших хвилин першого тайму 
звітної зустрічі, коли зусил-
ля Андрія Ярмоленка цілком 
могли призвести до швидко-
го голу, динамівці вигляда-
ли непереконливо, а «Манчес-
тер Сіті» без серйозних зусиль 
двічі досягнув успіху. Спочатку 
господарі не розібрались з опі-
кою опонентів під час звичай-
ного кутового, а потім безпо-
радною виявилася уся захисна 
ланка киян.

Значно краще враження 

динамівці справили після від-
починку. І нагородою за смі-
ливість став гол Буяльського. 
Причому він цілком міг бути 
не останнім у ворота англійців, 
проте нашим нападникам, як 
завжди, щось перешкоджало.

 Відтак,  останнє слово все 
ж залишилося за «Манчестер 
Сіті» - після ідеального удару 
англійського футболіста Олек-
сандр Шовковський вже не 
зміг нічим  зарадити своїй ко-
манді.

Матч-відповідь в Англії від-
будеться 15 березня – у киян є 
час поліпшити ігрову форму, 
проте майже не залишилося 
шансів, щоб вийти у наступне 
коло турніру.

Наприкінці лютого світо-
вий футбол отримав нового 
президента ФІФА. Після зви-
нуваченого у корупції та від-
стороненого Зеппа Блаттера, 
новим очільником ФІФА став 
ще один швейцарець італій-
ського походження - Джанні 
Інфантіно.

До речі, Блаттер та Інфан-
тіно уродженці швейцарсько-
го міста Вале. Щоправда, різ-
ниця у віці між ними складає 
34 роки.

Стосунки двох земляків 
можна назвати навіть друж-
німи. Після обрання Інфанті-
но президентом, одним з пер-
ших його привітав саме Блат-
тер, котрий заявив, що новий 
очільник продовжить його ро-
боту у ФІФА.

Чого ж чекати Україні, яка 
під час голосування підтри-
мала кандидатуру Інфантіно? 
Футбольні аналітики схиля-
ються до думки, що нічого по-
ганого, як і нічого доброго на-
шому футболу це обрання не 

принесе. Насторожує, що Ін-
фантіно жодного разу чітко не 
висловлювався щодо пробле-
ми футбольного Криму, хоча 
анексію півострова засудив 
увесь цивілізований світ.

Кому до вподоби Джан-
ні на посаді президета ФІФА, 
так це Росії. На відміну від 
свого конкурента на вибо-
рах шейха Салмана бін Ібра-
гім аль-Халіфа, Інфантіно жод-
ного разу не заявляв, про мож-
ливість  перегляду законнос-
ті рішення «старого» складу 
ФІФА про проведення ЧС-2018 
у Росії, а ЧС-2022 - у Катарі. Цю 
тему швейцарець  завжди на-
магався уникати і прямих від-
повідей на будь-які запитання 
з цього приводу не давав.

Більше того, джерела 
Інтернет-сайту «Чемпіон» 
стверджують, що один з пер-
ших візитів у якості очільни-
ка ФІФА Інфантіно заплану-
вав саме до Росії, президент 
якої офіційно привітав Джан-
ні з новою посадою. 

Калейдоскоп
Українка Олена Костевич ста-

ла уже чотириразовою чемпіонкою 
Європи зі стрільби з пневматично-
го пістолета. На чемпіонаті Старо-
го Світу в Угорщині наша спортс-
менка випередила болгарку Антоа-
нетту Бонєву. «Бронза» на рахунку 
Зоряни Арунович із Сербії.

Українська гімнастка Ганна 
Різатдінова стала переможницею 
першого етапу Кубка світу з худож-
ньої гімнастики у Фінляндії. Дівчи-
на здобула “золото” у вправі з обру-
чем, а також “бронзу”  - у вправі з 
м’ячем. 

У вправі з обручем Різатдіно-
ва випередила дворазову чемпі-
онку світу росіянку Олександру 
Солдатову, а у вправі з м’ячем 
українка поступилася кореянці 
Ен Чжей Сон і росіянці Діні Каве-
ріній.

 
Гол бразильського півзахис-

ника «Шахтаря» Марлоса у воро-
та німецького «Шальке» став 1300-
им для українських клубів у Євро-
кубках.

Марлос відзначився ефектним 
ударом п’ятою у другому матчі 
1/16 фіналу в Гельзенкірхені. До-
неччани перемогли “Шальке” з ра-
хунком 3:0.

 Голкіпер київського «Дина-
мо» Олександр Шовковський 
став першим гравцем українсько-
го клубу, який зіграв в Єврокубко-
вому матчі у віці понад 41 рік.

За всю історію виступів україн-
ських клубів у цих турнірах, в їхніх 
рядах виступали 1065 футболістів. 
Шовковський став найстаршим се-
ред колег. 

На матч 1/8 фіналу Ліги чемпіо-
нів проти «Манчестер Сіті» капітан 
«Динамо» вийшов у віці 41 рік  та 
53 дні. Найближчим конкурентом 
Шовковського у цьому переліку є 
екс-футболіст «Ворскли» Іван Ша-
рій, який зіграв у матчі Кубка УЄФА 
проти «Андерлехта» у віці 39 років 
і 261 день.

«Українські отамани» здобу-
ли домашню перемогу у Харкові 
над «Кубинськими приборкувача-
ми» в рамках групового етапу шос-
того сезону Всесвітньої серії боксу 
(WSB). Загальний рахунок зустрі-
чі - 3:2.

У нашій команді  перемогли  
боксери Максим Фатич,  Сергій Бо-
гачук та Ростислав Архипенко. На-
томість, Віктор Славинський і Мак-
сим Коц залишили ринг переможе-
ними.

Учасники Загальних зборів 
Прем’єр-ліги  ухвалили рішення 
про новий формат турніру у Лізі 
Парі-Матч в сезоні 2016/17 років. 
Отже, у наступному Чемпіонаті ві-
зьмуть участь 12 (а не 14, як зараз) 
команд, а турнір складатиметься 
з 2-х етапів. На першому учасники 
проведуть двоколові зустрічі один 
з одним, після чого їх поділять  на 
дві групи по шість команд. До пер-
шої потраплять клуби-фаворити,  
які боротимуться  за медалі й місця 
у Єврокубках, а до другої – ті,  хто 
посів місця з 7-го по 12-те. Вони й 
змагатимуться за збереження про-
писки у вищому ешелоні україн-
ського футболу. До речі, кількість 
набраних очок після першого ета-
пу зберігається.

Тернополяни їдуть до Лондона
Майстри спорту України міжнародного класу, члени 

збірної команди України, студенти Тернопільського на-
ціонального економічного університету Тарас Шевчук та 
Віталій Гринів будуть представляти нашу країну на Чем-
піонаті Світу з велосипедного спорту на треку, який про-
йде у Лондоні з 3 по 10 березня.

Краще бути першим 
хлопцем у селі,

ніж другим у місті
Донецький «Шахтар», який торік «вилетів» 

з Ліги Чемпіонів УЄФА,  успішно здолав 
перший бар’єр на шляху до кубка Ліги Європи. 

Натомість столичне «Динамо» розпочало весняну 
серію у найпрестижнішому клубному турнірі 
Європи, так би мовити, не з тої ноги… 

Ліга Європи УЄФА. 1/16 фіналу. Матч-відповідь

«Шальке» – «Шахтар» – 0:3
Перший матч – 0:0

Найбільшим випробуванням для «Шахтаря» стали перші 7 
хвилин, коли спочатку стійка, а потім Андрій П’ятов врятували 
донецькі ворота. Згодом гості прийшли до тями, і створили го-
стрі моменти у відповідь. 

У середині першого тайму гірники провели гольову атаку і 
Марлос п’ятою закотив м’яч у дальній кут воріт господарів.

Другий тайм показав клас української команди: жодних не-
рвів на власній половині поля і швидкі випади вперед. Друге 
взяття німецького бастіону було напрочуд простим. П’ятов ви-
бив м’яч від свої воріт, Феррейра поборовся, Тайсон підхопив і 
віддав ще один пас на аргентинця – 0:2. Заслужив на дебютний 
гол на дорослому європейському рівні і Коваленко. Молодий 
українець скористався відмінною передачею Тайсона і встано-
вив підсумковий рахунок двобою.

На стадії 1/8 фіналу Ліги Європи донеччани позмагають-
ся з бельгійським «Андерлехтом».  Зустрічі заплановані на 
10 та 17 березня. Спочатку «Шахтар» зіграє у Львові, а че-
рез тиждень – у гостях.

В Осло – без вірусів

Жіноча збірна України з біатлону відбула 
у Норвегію на чемпіонат світу, який 
стартує уже завтра. 

А ось такими – у марлевих пов’язках – побачили наших 
спортсменок Олену Підгрушну, Юлію Джиму, Яну Бондар та 
їх тренера Уроше Велепеца у залі аеропорту, де вони очіку-
вали рейс до Осло.

У Львові над Ратушею 
підняли прапор 
Чемпіонату світу з шахів. 

На ньому зображено новий 
логотип Львова, створений 
спеціально до такої важливої 
спортивної події.

Також з початком Чемпіонату, який 
стартував минулого вівторка, на міських трамваях та тролей-
бусах розмістили прапорці із зображенням шахового логоти-
пу міста.

Триватиме Чемпіонат світу з шахів серед жінок до 18 бе-
резня. Матчі грають у Палаці Потоцьких (вул. Коперника,15). 
Саме тут чинна чемпіонка світу львів’янка Марія Музичук від-
стоює свій титул у змаганні з претенденткою на світову шахо-
ву корону китаянкою Хоу Іфань.

Що то за прапор?

Два  
президенти 
з  одного 
містечка
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Історія “Нептуна”: 
як усе починалось

Тридцять років тому, у 1986-му, у 
Тернополі вже існувала група диваків, 
які взимку занурювалися в ополонку 
на ставі. Все змінилося, коли до компа-
нії моржів взимку приєднався 50-річ-
ний Михайло Рибак. Маючи за спиною 
власний десятирічний досвід моржу-
вання та оздоровлення, а ще - гарну 
вдачу до всього, за що б не брався, чо-
ловік зауважив, що місце для купання 
вибране невдало – потрібна течія. Де ж 
її взяти, як не в гідропарку, біля декора-
тивних млинів?

Отримавши дозвіл, моржі розчис-
тили дно, встановили драбинки. І по-
чали дивувати всіх, хто проїжджав че-
рез міст. Адже часом морози були до 27 
градусів! Активного чоловіка швидко 
визнали “головним моржем” Тернопо-
ля. 23 листопада 1986 року тернопіль-
ська секція зимового плавання відкри-
ла свій перший сезон. А вже в 1989-му 
вона зросла до ста чоловік та отримала 
назву «Нептун». 

Історія клубу до 2011 року цікаво 
викладена на сторінках книги Михай-
ла Рибака “Моржами не народжуються” 
– усього 120 сторінок, 300 екземплярів. 
Нині це видання вже стало раритетом.
Файне місто хоче повер-
нути славу української 
столиці моржів

На святкування прийшли 80-річ-
ні ветерани клубу – Богдан Березович 
і Богдан Шкільняк. На ювілейну кри-
жану хвилю всіх присутніх налаштува-
ли оркестр “Воля” і концерт вихованців 

будинку культури “Бере-
зіль”. 

Першими у холодну 
воду шубовснули наймо-
лодші братики-моржики 
6-річний Наум та 11-річ-
ний Маркіян Жильченки. 

А згодом з нагоди юві-
лею провели відкритий 
чемпіонат Тернополя із 
зимового плавання. Зма-
гання на 25-метровій дис-
танції розпочали жінки, 
за ними  холодну воду ви-
пробували і чоловіки. Взя-
ли участь у запливі навіть 
80-річні ветерани клубу. 

Більшість любителів 
зимового плавання зі-
знаються: моржувати по-
чали вже дорослими. За-
вдяки цьому відступили 
й хвороби. Учасник змагань із Хорост-
кова, наприклад, плаває у холодній воді 
всього три місяці, та вже встиг позбу-
тися радикуліту. 

Нинішній голова клубу “Нептун” 

Богдан Поломацканич 
упевнений - Тернопіль 
зможе повернути собі 
почесне звання укра-
їнської столиці моржів. 
Адже ще в 1990 році 
тут уперше відбувся 

всеукраїнський чемпіонат із зимового 
плавання, де команда “Нептуна” здобу-
ла перше місце. Всеукраїнські змагання 
приймав Тернопіль також у 2000, 2002 
та 2007 роках. Щороку проходили й об-

ласні змагання “Галицькі моржі”. Також 
тернополяни успішно брали участь у 
марафонському 15-кілометровому за-
пливі на Каховському морі у 2001 році. 

Наступного року, сподівається Бог-
дан Поломацканич, 50-метровий ба-
сейн клубу знову збере моржів з усієї 
країни та прийматиме всеукраїнський 
чемпіонат із зимового плавання. А там 
недалеко і до міжнародних змагань!

Олена МУДРА.
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Найстаршим моржам 
Тернополя – 80, 
наймолодшому – 6 

У неділю, в гідропарку Топільче відсвятку-
вали 30 років з часу заснування клубу лю-
бителів зимового плавання «Нептун». Уро-
чистості розпочалися на тому ж місці, де 
колись моржі-ентузіасти заклали перший 
камінь майбутнього басейну та будиночка. 

Цілющі краплини 

народної медицини
Кориця та гімнастика, коли болить голова Відкладення солей в шиї: народний засіб лікування

В ділянці шиї зосереджено безліч судин і нервів, що живлять її ткани-
ни, а також тканини обличчя і черепа. Відкладення солей в цій частині 
тіла називають остеохондрозом шийного відділу хребта, внаслідок якого 
можуть виникнути серйозні порушення діяльності всього організму. Щоб 
уникнути неприємностей, спробуйте зробити домашній компрес, що по-
збавляє від відкладень солей на шиї.

Вам знадобляться: картопля, мед, смерекова (ялівцева) олія.
Візьміть натерту на дрібній тертці сиру картоплю і змішайте з медом 

у пропорції 1:1. Накладіть на ділянку шиї і плечовий пояс компрес з при-
готовленої маси. Зверху покладіть компресійний папір і, утепливши, за-
фіксуйте пов’язкою.

Компрес залиште на дві години. Знявши його, протріть вологою те-
плою серветкою місце компресу і змастіть олією.

Курс лікування – 7-10 процедур.

Особливо застосування 
куркуми корисне для 
жінок, що піклуються 

про своє здоров’я та красу

Куркума в давньосхідній ме-
дицині займає одне з провідних 
місць. До складу цих прянощів 
входить ефірна олія, терпеноїди, 
куркумін, мінерали (кальцій, фос-
фор, залізо, йод), а також цілий 
спектр вітамінів. З найцінніших 

лікувальних властивостей курку-
ми, що дозволяють використову-
вати її в медицині і косметології, 
можна відзначити  протизапаль-
ні, кровоспинні, загоювальні, ан-
тисептичні, бактерицидні,  анти-
оксидантні, жовчогінні. Як прави-
ло, куркуму розбавляють водою 
(чайна ложка порошку на склян-
ку води). Також цей розчин вико-
ристовують для ванн, компресів, 
полоскань. 

Крім цього, порошок куркуми 
– чудовий засіб при порізах, опіках, 
гематомах, травмах і ударах. Його 
можна наносити безпосередньо на 
рану абож розводити водою. 

З профілактичною метою кур-
куму застосовують для уник-
нення захворювань шлунково-
кишкового тракту, печінки і жов-
чного міхура, серця і крові, сугло-
бів і хребта, недуг верхніх дихаль-
них шляхів і застуди.

Головний біль може 
застати зненацька, 
навіть тоді коли 

під рукою немає ліків. 
Звичайна гімнастика 
допоможе знати біль, 
інший спосіб передбачає 
використання кориці.

Залити 1/8 чайної ложки 
меленої кориці склянкою гаря-
чої води, підсолодити, настояти 

півгодини, вживати по 2 ковт-
ки через годину. Можна додати 
в настій краплю лавандової або 
м’ятної олії. Особливо допома-
гає для зняття головного болю, 
викликаного застудою.

Також допоможе звичайна 
гімнастика. Слід нахиляти го-
лову вперед і назад по 2-3 рази, 
потім робити нахили голово-
юдо правого, і лівого плеча по 
2-3 рази. Згодом, розслабивши 

зв’язки шиї, зробити кругові 
рухи в один та в інший бік.

Ці вправи виконувати кілька 
разів поспіль. Якщо біль у голо-
ві не мине, повторити через де-
який час.

Куркума – цілющі прянощі 
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ЧЕБУРЕКИ Й БІЛЯШІ,
На вулиці похмуро і сіро, та на кухнях наших читачок завжди гар-
но пахне. Адже справжні господиньки знають, чим потішити своїх 
найдорожчих. У цьому номері пропонуємо вам підбірку рецептів 
солоних смаколиків, які неодмінно стануть вам у пригоді.

ще й смачненькі пиріжки

Чебуреки «Клас»
ТІСТО: 3 скл. борошна, 3 ст. л. олії, 3 ст. 

л. горілки, 1 ч. л. цукру, 1,5 скл. окропу, дріб-
ка солі.

ФАРШ: 250 г м’яса, 100-150 г сала, 300 г 
цибулі, часник, вода, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: у борошно влити 
олію, горілку, окріп, додати сільі цукор. За-
місити круте тісто і залишити на 30 хв. Для 
фаршу перемолоти м’ясо і сало, посолити, 
поперчити, нарізати цибулю, додати воду 
і вимішати. Розкачати тісто тоненько, ви-
класти фарш, защипнути краї і смажити в 
олії. Виходить 25-30 штук.
Домашні чебуреки

ТІСТО: 4 скл. борошна, 8 ст. л. олії, сіль, 1 
ч. л. цукру, 1 та 1/4 скл. води,  1 ст. л. горілки. 

НАЧИНКА: 300 г свинини, 300 г ялови-
чини, 1 скл. бульйону, 1 цибулина, сіль, пе-
рець.

ПРИГОТУВАННЯ: у воді розвести сіль 
і цукор. Борошно просіяти, додати воду, 
олію, горілку. Замісити тісто. Дати йому по-
стояти, знову помісити, знову дати постоя-
ти і так -  3- 4 рази.  Приготувати фарш. Тіс-
то розкачати завтовшки 4 мм,  діаметром 
15 см. На тісто викласти фарш,  защепити 
краї виделкою і смажити  у великій кількос-
ті олії . Виходить 10 -12 штук.

Економні чебуреки
ПОТРІБНО: тісто на вареники, готова 

м’ясна начинка.
ПРИГОТУВАННЯ: тісто, що залишилося 

від вареників, поставити на годинку у холо-
дильник. Потім розкачати. Змастити олією. 
Скрутити тісто в рулет і  порізати на брусоч-
ки. Кожен брусочок знову розкачати. Ви-
класти посередині фарш і сформувати че-
бурек. Смажити на олії.

Чебуреки по-каспійськи 
ПОТРІБНО: борошно пшеничне - 2 скл., 

вода - 100 г, сіль. 
ФАРШ: судак або інша свіжа риба - 500 г 

філе, цибуля ріпчаста - 2-3 головки, перець, 
бульйон рибний або вода. 

ПРИГОТУВАННЯ: рибне філе і цибулю 
пропустити через м’ясорубку, додати сіль, 
перець, небагато рибного бульйону або 
води і перемішати.  

Замісити тісто з борошна, води і солі, 
розділити на порції і розкачати в тонкі кор-
жі. На середину коржів покласти фарш і за-
щипнути чебуреки у вигляді півмісяця. Об-
смажити їх в олії з обох боків, подавати га-
рячими. 

Чебуреки пісні
ТІСТО: 700 г борошна, сіль, перець за 

смаком, 1/2 л води. 
НАЧИНКА: грибний фарш, квашена ка-

пуста, смажена з цибулею, цибуля, смажена 

з морквою. 
ПРИГОТУВАННЯ:  у воді розвести сіль 

за смаком, додати чорний мелений перець, 
просіяне борошно і замісити тісто. Тісто має 
бути еластичним. Розкачати тонкі коржі за-
втовшки 3 мм і діаметром близько 20 см. 
Викласти начинку, сформувати чебуреки та 
смажити на олії. 

Заварне тісто на чебуреки
ПОТРІБНО: 100 г маргарину, 1скл. води, 

1 ч. л. солі, 2 ст. л. олії, 4 скл. борошна, 3 яйця.
ПРИГОТУВАННЯ: воду закип’ятити, до-

дати маргарин, олію, сіль і кип’ятити на ма-
лому вогні. Коли все перетвориться в од-
норідну масу, поступово додати 1 склянку 
борошна, швидко помішуючи. Коли тісто 
«звариться», відставити його на п’ять хви-
лин, щоб трішки охололо. Далі додавати 
яйця по одному, активно помішуючи лож-
кою і 3 скл. борошна. Тісто виходить дуже 
ніжне, а готові вироби крихкі і слоїсті.

Біляші
ТІСТО: 1 яйце, пакетик сухих дріжджів, 

1 скл. молока, 6-7 ст. л. олії, 1-2 ст. л. цукру, 1 
ст. л. солі, 500 г борошна. 

ПРИГОТУВАННЯ: у молоці розвести 
дріжджі з цукром, дати піднятися шапоч-
ці. Додати туди яйце і розмішати. Борош-
но просіяти в миску (краще відразу взя-
ти трохи менше, потім додавати), дода-
ти сіль, олію і дріжджі з яйцем. Переміша-
ти дерев’яною ложкою, зверху трохи при-
трусити борошном і поставити підніма-
тися. Коли підніметься - ще раз вимішати 
(сильно місити не треба, лише злегка помі-
сити), якщо зарідке - додати борошна. Але 
головне - борошно не пересипати, щоб тіс-
то було м’яке, тоді воно виходить дуже лег-
ким і повітряним. 

Приготувавши тісто, відразу смажити. 
Не треба, щоб воно підіймалось в готових 
біляшах.  Як начинку, можна використову-
вати  буд-який фарш,  варення або ж свіжі 
ягоди. Щоправда, для солодкої начинки по-
трібно додавати у тісто менше солі. 

Вироби відразу класти на сковорідку, 
щоб тісто від фаршу не розмокло. При сма-
женні вони збільшуються в об’ємі. Біляші 
виходять рум’яні, ніжні і смачні. 

Узбецькі паляниці

ПРИГОТУВАННЯ: 1,2 кг борошна, 2 ч. л. 
солі, 3 ч. л. цукру, 4 ч. л. сухих дріжджів, 8 ст. 
л. олії, 800 мл. води, 1 жовток для змащуван-
ня, насіння кунжуту, льону, коріандру.

ПРИГОТУВАННЯ: борошно просіяти в 
миску, додати сіль, цукор, дріжджі, виміша-
ти. Підливаючи теплу воду, замісити тісто. В 
кінці замісу додати олію. Тісто вимішувати 
10 хв. в комбайні чи вручну, потім домісити 
на дошці. Залишити в мисці на годину, щоб 
підійшло. Прикрити рушником.

Тісто розділити на 10 частин, з кожної 

частини сформувати кулю, а потім паляни-
цю. Залишити на 30 хв.  В середині кожну 
паляницю поштрикати пальцями (або мо-
лотком для м’яса). Жовток вимішати 1: 1 з 
водою. Змастити жовтком паляниці. Поси-
пати насінням.  Випікати в духовці протя-
гом 10 хв. при температурі 250 градусів. Ви-
класти на кухонний рушник чи дерев’яну 
дошку. Остудити.

Сирні хачапурі

ПОТРІБНО: 500 г борошна, 250 мл мо-
лока, 8 г дріжджів, 1 ст. л. масла, 1 ч. л. солі, 
1,5 ч. л. цукру, 300 г сулугуні, 1 яйце.

ПРИГОТУВАННЯ:  молоко підігріти, 
розчинити цукор, дріжджі. Просіяти борош-
но, ввести молоко з дріжджами і замісити 
тісто. Воно має бути не липким. Залишити 
його, щоб піднялось. Поки тісто піднімаєть-
ся, натерти на тертці 300 г сулугуні і вміша-
ти в нього яйце. Сирну суміш можна трохи 
посолити, якщо сир не солоний.

Коли тісто підійде, злегка обімнути його 
і відразу ж сформувати 10 кульок. Накрити 
їх рушником та залишити на 10 хв. Далі з 
кожної кульки розкачати круг товщиною 3 
мм., покласти в центр сир і загорнути  у ви-
гляді хінкалі. Перевернути швом донизу і 
розкачати скалкою до товщини 1,5 см.

Змастити жовтком. Пекти до готовності 
при температурі 200 градусів. 

Хачапурі по-аджарськи
ПОТРІБНО: для тіста: 600 г борошна, 

400 мл молока, 12 г сухих дріжджів (це до-
сить багато, але, враховуючи, що це ресто-
ранний рецепт – тісто дуже швидко рос-
те і перекисає – удома можна дати і мен-
ше дріжджів), 1 ст. л. олії, 1 яйце, 1 ч. л. цу-
кру, 1,5 ч. л. солі.

НАЧИНКА (НА 1 ХАЧАПУРІ): 180 г су-
лугуні, 3 яйця, 20 г масла. 

ПРИГОТУВАННЯ: із складників замі-
сити тісто і поставити у тепле місце, щоб 
підросло. Тісто рідкувате, але дуже легко 
з ним працювати. Для приготування ха-
чапурі взяти 200 г тіста, розкачати коло. 
З протилежних сторін скрутити крайчики 
тіста в рулети – аж до середини. Наклас-
ти кінці рулетиків один на одного, зліпи-
ти (при бажанні – трошки загорнути на-
виворіт). Ці всі маніпуляції можна прово-
дити на пергаменті для випічки, на якому 
будете випікати хачапурі, або перед на-
кладанням начинки перенести тісто з до-
шки на пергамент, підсипавши трохи бо-
рошна. Трошки відтягнути краї від серед-
ини – щоб надати тісту форми подовгас-
того човна. 

Змастити тісто яйцем – краї і середину. 
Для начинки: сулугуні розім’яти або натер-
ти на тертці. Додати до сиру одне яйце. Ви-
класти начинку в хачапурі і ложкою чи ру-
кою рівномірно розподілити її – краї самі 
розходяться і набирають овальної фор-

ми. Пекти в духовці 10 хв. до зарум’янення 
при температурі 200°. Витягнути хачапурі, 
за допомогою ножа надрізати серединку 
і зробити місце для яйця. У підготовлену 
ямку вилити яйце, щоб жовток залишився 
цілим. Пекти ще 5 хв. – щоб білок побілів 
і «схватився», а жовток залишився сирим. 
Витягнути з духовки, перекласти на блю-
до, на начинку викласти масло.

М’якенькі пиріжки на кефірі
ПОТРІБНО: 0,5 л кислого молока, 1 ст. 

л. цукру, 1 ч. л. солі, 1 ч. л. соди, 3 ст. л. олії, 
1 ст. л. спирту (або 2 ст. л. горілки)

ПРИГОТУВАННЯ: замісити тісто з цих 
інгредієнтів. Борошна додавати скільки 
забере (має бути м’яке тісто). Бажано по-
ставити в холодильник на 2 години.

НАЧИНКА: картопля, тушена капуста 
і, дуже смачно, яйця з зеленою цибулькою 
(порізати дрібно кубиками). Смажити на 
олії до готовності.
Солоні палички 
із бринзи і картоплі

ПОТРІБНО: 200 г картопляного пюре, 
100 г бринзи, 50 г вершкового масла, 3/4 
скл. борошна, 1 білок, 1/2 ч. л. кмину, сіль 
за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: у картопляне пюре 
додати масло, сіль, терту на дрібній тертці 
бринзу, борошно. Замісити тісто. Сформу-
вати палички, змастити білком, посипати 
кмином. Випікати при 180 градусах  30 хв. 

Сирні скони 

ПОТРІБНО: 175 г борошна (в оригіна-
лі 125 г  - пшеничного і 50 г  -кукурудзя-
ного), 1 ч. л. розпушувача, щіпка солі, чор-
ний мелений перець, 90 г твердого сиру, 
1 яйце, 50 мл. молока + 2 ст. л. для змащу-
вання, 50 г розм’якшеного масла. 

ПРИГОТУВАННЯ: яйце збити видел-
кою, змішати з молоком та маслом. Бо-
рошно перемішати з розпушувачем, сіл-
лю та перцем. Сир натерти на грубій терт-
ці та додати до борошна, перемішати, до-
дати яєчну масу та замісити тісто.

Скони можна сформувати руками або 
розкачати тісто в коло і вирізати трикут-
ники. Викласти скони на деко та змасти-
ти молоком. Випікати в розігрітій до 200 
градусів духовці приблизно 15-20 хв.
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Дозвілля

Відповіді

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

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

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

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

Продаю
Приватизовану дачну ділянку 7 сотих в 

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

Телефон: (097) 800-96-96

Зустрілися двоє друзів. Один розпові-
дає іншому:

- Вчора у мою квартиру заліз крадій. 
Уяви собі: нічого не взяв. Хоча, брати в 
мене нічого. Так ось, злодій залишив на 
столі десять доларів і записку: «Так жити 
не можна!».

  
Лікар диктує практиканту:
- Пишіть: черепна травма голови...

- Можливо, черепно-мозкова? 
- Немає у нього мізків, якщо на день на-

родження дружини з коханкою прийшов.
  

- Кохана, де чай? Ніяк не можу знайти.
- Який же ти безпорадний! Чай у банці 

з-під какао, з наклейкою «сіль». 
  

Під час зустрічі з кандидатом у депута-
ти один із виборців каже: 

- Я нікого не обманув, не пограбував і 
не вбив за все своє життя. Чому я так зле 
живу?!

- Ви самі відповіли на своє запитання.
  

- Що означає фраза «багато грошей», 

коли йдеться про малий бізнес в Україні?
- Це, коли на податки вистачає.

  
- Куме, чули? Телеканал «Раша тудей» 

повідомив, що Росія може повністю забо-
ронити імпорт фруктів із Євросоюзу через 
плодожерку.

- Так Путіна ще ніхто не називав.
  

Учителька запитує першокласника:
- Петрику, чому ти в школу приходиш 

із брудними руками? 
- Бо в мене інших немає.

  
- Я вчора три відра грибів назбирав 

для тещі.

- Знаю, який з тебе грибник. Раптом 
вони отруйні?

- Що значить «раптом»?!
  

Приходить крутелик у пологовий 
будинок. До нього виходить медсе-
стра:

- Вітаю! У вас син, 3700.
Той, виймаючи гаманець:
- Класна ціна. Недорого.  

  
- Куме, зможете відрізнити вужа від 

гадюки? 
- Без проблем! У вужа жовті плямки на 

голові, а в гадюки - обручка на безіменно-
му пальці.

Украiнськi 
жарти

РОЗШУКУЄТЬСЯ
 ЖИТЕЛЬКА с. ВЕЛИКІ ВІКНИНИ

Збаразького району
Лідія Максимівна 

Шимко,
1947 р.н.,

яка 23 лютого цього 
року вийшла з дому і не 
повернулася.

Особливі прикмети:
була одягнута в курт-

ку темно-зеленого кольо-
ру, хустку зеленого кольо-
ру, взута в гумові чоботи.

Кому щось відомо про місцезнахо-
дження громадянки, просимо повідо-
мити за телефоном - 067-12-59-327.
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У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та доставка 

видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

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

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

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

Магнітні бурі у грудні 
Фахівці прогнозують: перший мі-

сяць весни, як і лютий, буде доволі 
спокійним з точки зору сонячної ак-
тивності та магнітних бур. 

Але в середині березня 2016 
року ймовірні помітні коливан-
ня геомагнітного поля Землі, 
пов’язані з процесами на Сонці. 
Це може спричинити проблеми зі 
здоров’ям та настроєм у метеочут-
ливих людей. 

За прогнозами, можливі слабкі 
магнітні бурі в такі дні:  2, 6, 17,18, 
24-26 березня. Найбільшу актив-
ність прогнозують у середині місяця 
– в період з 14 по 16 березня. 

У такі дні особливо уважними до 
свого здоров’я мають бути люди з 
серцево-судинними захворюваннями, 
схильні до підвищеного артеріально-
го тиску. Варто уникати перенаван-
тажень, сварок. Слід якомога біль-
ше відпочивати й отримувати пози-
тивні враження.

ГОРОСКОП
з 2 по 8 березня
Овен  

Із понедiлка можливi напруженi й 
непередбачуванi подiї – продумайте всi 
важливi деталi заздалегiдь. До вихiдних 
ситуацiя проясниться.
Телець 

Друга половина тижня – це виправ-
лення помилок та активне використан-
ня давнiх зв’язкiв для нових цiлей. На 
роботi будьте уважнi, особливо це стосу-
ється фiнансових документiв.
Близнюки 

Цього тижня вiдбудуться значнi 
змiни, у вас нарештi з’явиться час для 
вiдпочинку. Попереду багато цiкавих 
проектiв на роботi, а вдома на вас чека-
тимуть приємнi моменти.
Рак 

Ви хочете все встигнути, але 
поспiшнiсть не дасть бажаних 
результатiв. Зараз саме той момент, 

коли треба подумати про особисті спра-
ви. Збавте швидкiсть i насолоджуйтеся 
тим, що маєте.
Лев 

Найвдалiшою буде середина тижня, 
це оптимальний час для вирiшення про-
блем i смiливих дiй. Настає позитивний 
перiод, зокрема це стосується сiмейних 
справ i захоплень.
Діва 

Друга половина тижня вимагає чи-
мало зусиль. Найпростiшi речi перетво-
ряться на проблему. Будьте наполегливi, 
особливо на роботi.
Терези 

Тиждень буде суперечливим, обста-
вини іноді будуть сильнiшi за вас, але не 
варто дiяти всупереч усьому. Ви зумiєте 
знайти компромiс, здебiльшого це сто-
сується особистого життя.
Скорпіон 

Цей тиждень пройде пiд девiзом «бо-
ротися, шукати, знайти i не здаватися». 
Справи, якi ви вже почали, вирiшаться 

на вашу користь. Головне – не поспiшати 
i все робити до кiнця.
Стрілець 

Не зупиняйтеся перед труднощами, 
нехай вони не заважають вам просува-
тися далi. Щоб почати нове, треба по-
збутися старих i зайвих речей.
Козеріг 

Настав перiод для справ, якi ви дав-
но планували. Але для цього доведеть-
ся чимось пожертвувати. Можливі фі-
нансові надходження, на які ви не спо-
дівалися.
Водолій 

Для вас перiод суперечок i з’ясування 
стосункiв. За сприятливих обставин ви 
легко вирiшите будь-якi питання, але 
не обiйдеться й без непередбачуваних 
ситуацій.
Риби 

Хочете ви того чи нi, але майбутнiй 
тиждень потребуватиме вiд вас ак-
тивних i вольових дiй. Це можуть бути 
службовi та юридичнi питання.

Вітаємо!
Хорошого батька, 

чудового дідуся
Ярослава 
Костіва

 із с. Храбузна 
Зборівського району

з 65-річчям! 
Нехай цвітуть 
                   під небом синьооким
Ще довго-довго Ваші дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові й щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!

З любов’ю і повагою - батьки, дружина, 
дочки – Галя, Оля, Люда, зяті, 

внуки - Віталік, Тарас, Коля, Ліліана, Святослав, 
правнуки - Софія та Іванко.

Вітаємо!
Дорогу сестру, добру і чуйну цьоцю

 Зіну Ярославівну Похильчук 
з Тернополя

з ювілеєм – 60-річчям, 
який вона святкує 5 березня!

Із букетом підсніжників – перших квіток,
Іде ювілей на гостину,
Нехай він несе Тобі  радість й тепло,
І щастя у цвіті калини.
Хай Твоя душа, як весняні сади,
Буяє й не знає утоми.
Хай доля збирає у кошик плоди
І спритно приносить додому.
Хай ангельські крила із Тобою завжди
В дорозі життєвій будуть.
Щоб Твоя душа не зазнала нужди,
Хай Ангели Тебе бережуть.
Хай серця тепло не згасне на мить,
Хай очі сльози не зронять,
Душа для людей Твоя завжди горить.
Хай Божа ласка тебе боронить.

З любов’ю - сестра Галина з чоловіком Василем, 
племінники Володимир з дружиною Людою та си-

ном Віталієм, Андрій з дружиною Галею, сином 
Олександром та дочкою Олесею. 

Афіша
Тернопільська обласна 

філармонія
4 березня о 18.30  відбу-

деться концерт ансамблю 
народної музики «Росава» 
Черкаської обласної філар-
монії - художній керівник – 
заслужений артист України 
Микола Петрина.

10 березня о 18.30 кон-
церт “Борітеся-поборете!” з 
нагоди 202-річниці від дня 
народження Т.Г.Шевченка. 
Участь беруть творчі ко-
лективи та солісти філар-
монії.

Телефон для довідок: 
25-07-48, 52-61-09.

Квитки в касі філармо-
нії

Тернопільський акаде-
мічний драматичний те-
атр імені Тараса Шевчен-
ка

2,3,6 березня о 19.00 
прем’єра трагікомедії «Ди-
тина в дарунок» М.Лисака

5 березня о 19.00 коме-
дія «Медовий місяць на всі 
сто» Р.Куні

Чернівецький театр запрошує 
тернополян на виставу

Чернівецький академічний український музично-
драматичний театр імені Ольги Кобилянської 
завітає у Тернопіль з гастролями з нагоди 

85-річного ювілею 
Драму «Земля» О.Кобилянської у постановці відомого режисе-

ра Мирослава Гринишина представлять чернівчани 14-го березня 
У виставі порушується не тільки тема влади землі над люди-

ною, а насамперед, психологія людської душі, - повідомляють у 
прес-службі театру. Незважаючи на те, що трагедія братовбив-
ства – реальний факт, драматургія розгортається через символіч-
ний та, до певної міри, містичний показ внутрішнього світу героїв.

Режисер-постановник – засл. діяч мистецтв України Мирос-
лав Гринишин, художник-постановник – Андрій Романченко, 
композитор, диригент – Володимир Шнайдер, балетмейстер-
постановник – Василь Гринюк

У виставі задіяний увесь акторський склад, балет та оркестр 
Чернівецького музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської. 

Фотожарт

Вже коти прилетіли - 
надворі весна...


