
5 квітня - хмарно, без опадів, температура 
повітря вночі 6-11, вдень 12-16 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.43, захід - 19.57.  

6 квітня - хмарно з проясненням, дощ, тем-
пература повітря вночі 6-7, вдень 7-10 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.41, захід - 19.58. 

7 квітня - хмарно, дощ, температура пові-
тря вночі 2-5, вдень 7-9 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.38, захід - 20.00.  

8 квітня - хмарно з проясненням, можли-
вий дощ, температура повітря вночі 3-4, вдень 
8-10 градусів тепла. Схід сонця - 6.36, захід - 
20.01. 

9 квітня - хмарно з проясненням, можли-
вий дощ, температура повітря вночі 1-3, вдень 
9-11 градусів тепла. Схід сонця - 6.34, захід - 
20.03. 

10 квітня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 3-5, вдень 10-14 
градусів тепла. Схід сонця - 6.32, захід - 20.04. 

11 квітня - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 2-5, вдень 
11-16 градусів тепла. Схід сонця - 6.30, захід - 
20.06. Повний місяць.

Погода в Тернополі  
й області

3  
стор.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

www.nday.te.uaДЕНЬНаш
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Заснований у червні 2013 року

Одну - на виставку до столиці, 
другу - для рідного міста 

Художник з Теребовлі створив 
дві велетенські писанки

8  
стор.

Магнітні бурі  
у квітні
Впродовж другого 
місяця весни прогно-
зують серйозний прояв 
сонячної активності.
Помірні магнітні 
коливання можливі: 
1, 3, 4, 5, 18, 27, 28, 29, 
30 квітня.
Сильні магнітні бурі 
очікуються:  
2, 19, 24, 25, 26 квітня.

Максимків 
Великдень

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

10-11 стор.

«У госпіталі провідувати хлопців було важко і страшно.
Там добре розумієш, що в нас війна»

Діло – труба
З 1 квітня НКРЕКП хотіла запровадити 
абонентську плату за газ... 4 стор.
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Під час ІІІ 
Європейського 
конгресу  місцевого 
самоврядування, який 
відбувся у Кракові,  
голова обласної ради 
Віктор Овчарук зустрівся 
з представниками 
групи «NU-MED», яка 
зосереджується на 
допомозі онкологічним 
хворим. 

Йшлося про  можливості  співфінансування 
у придбанні  високоякісного та сучасного 
діагностичного обладнання в галузі 

онкології та створення центру діагностики і 
онкологічної терапії.

«Необхідність у цьому є надзвичайно велика. На жаль,  на 
Тернопільщині постійно зростає кількість онкологічних за-
хворювань. І однією з причин є відсутність сучасної діагнос-
тики, яка б на ранніх стадіях виявляла проблеми зі здоров’ям 
– сказав при зустрічі Віктор Овчарук. – Переконаний, що та-
кий медичний заклад повинен бути саме у Тернополі – місті, 
яке є центром західної України.  У ньому зможуть обслугову-
ватися  люди із сусідніх областей. Обласна влада готова роз-
глядати усі пропозиції від наших польських партнерів». 

Водночас, створення центру діагностики і онкологіч-
ної терапії вимагатиме належно підготовлених фахівців, за-
значив очільник обласної ради. «Минулого року  підписано 
угоду про співпрацю польської медичної компанії «NU-MED 
GROUP S.A» з Тернопільським державним медичним уні-
верситетом. Згідно з укладеною угодою, науковий персо-
нал кафедри онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та 
радiацiйної медицини університету зможе стажуватися і під-
вищувати свою кваліфікацію у клініках променевої терапії 
«NU-MED GROUP S.A». З часом студенти медичного універси-
тету матимуть можливість проходити там виробничу прак-
тику».

Стратегічні 
автошляхи, які 
відкривають 

міжнародні транспортні 
коридори через 
територію Тернопільської 
області у 2017 році  –
пріоритетний напрямок 
у сфері розвитку 
інфраструктури. Про це 
неодноразово заявляв 
голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна. 

Однією з таких доріг є: М-19 
(Доманове-Ковель-Чернівці-
Тереблече). Ремонтувати цей 
автошлях розпочали минулого 
року, пізніше роботи не прово-
дилися у зв’язку з несприятли-
вими погодними умовами. За-
вдання, яке ставить перед до-
рожниками на цей рік голо-
ва Тернопільської ОДА Степан 
Барна – дорога має бути якіс-
ною від Тернополя до межі з 
Рівненською областю. Як ве-
дуться роботи – днями він пе-
ревірив особисто. На сьогод-
нішній день 8 км вже зроблено, 
попереду ще близько 40 км. 

За словами Степана Барни, 
уряд допоможе Тернопільщині 
– передбачається, що на ремонт 
цього шляхопроводу ми отри-
маємо близько 450 млн. грн. 

«Дорога М-19 – це один із 
ключових автошляхів. Вона спо-
лучає Тернопіль не лише з Киє-
вом, нею їдуть до Білорусі, Поль-

щі, Румунії. Тому важливо, щоб 
ми працювали в цьому напрям-
ку максимально оперативно. 
При стабільному фінансуван-
ні в межах 450 млн. грн., які обі-
цяло Міністерство інфраструк-
тури, ми маємо намір забезпечи-
ти реалізацію цього проекту до 
кінця нинішнього року. В рамках 
проекту передбачається невели-
ка реконструкція об’їзної доро-
ги м. Кременець», - зазначив Сте-
пан Барна.

Очільник краю повідомив, 
що перший транш у 250 млн. 
грн. Тернопільщина вже отри-
мала. Водночас планується, що 
на ремонт доріг будуть залуча-
тися також кошти від переви-
конання митного збору - за по-
переднім прогнозом сума має 

скласти близько 60-90 млн. грн. 
«Я сподіваюся, що нам 

вдасться знайти спільну мову 
з підприємцями, які зареєстро-
вані в Тернопільській області, 
але до цього часу розмитнюва-
лися в інших областях, і пере-
конати їх надати перевагу на-
шій митниці. Таким чином, це 
буде спільна робота на користь 
і розвиток нашого краю», - за-
значив Степан Барна.

Нагадаємо також, у зв’язку 
із сезонним відновленням ре-
монтних робіт на дорогах Тер-
нопільщини, голова ОДА закли-
кав громадськість та активістів 
контролювати процес і вчасно 
повідомляти про факти пору-
шень, зловживань чи недоціль-
ного використання ресурсу. 

СТЕПАН БАРНА ОСОБИСТО 
перевірятиме якість ремонту 

стратегічних автошляхів
Щоб переконатися 
в ефективності ви-
користання ресур-
су, який з допомогою 
уряду буде спрямова-
но на ремонт ключо-
вих магістралей Тер-
нопільщини, голова 
Тернопільської ОДА 
виїхав на дорогу М-19. 
До контролю закли-
кає і громадськість.

ВІКТОР ОВЧАРУК: 
«Потреба часу -  створити 

на Тернопільщині сучасний 
центр для діагностики 

онкологічних захворювань»

Ôоðìó çåìåëüно¿
çв³òноñò³ оновëåно

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, 
що з 21.03.2017 року набрав чинності наказ Мінфіну України від 
23.01.2017 року №9 «Про внесення змін до форми Податкової де-
кларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна пла-
та за земельні ділянки державної або комунальної власності)», 
яким внесено зміни до форми Податкової декларації з плати за зем-
лю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки 
державної або комунальної власності). Зокрема, наказом передба-
чено відображення в декларації: не лише місяця і року, а також і 
дати державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати 
документу, що засвідчує/підтверджує право оренди землі; площі 
земельної ділянки не лише в га, а також і в кв. м.; нормативної гро-
шової оцінки одиниці площі земельної ділянки. 

Крім того, при уточненні податкових зобов’язань більше не по-
трібно буде розмежовувати суми збільшення/зменшення податко-
вих зобов’язань на ті, за якими ще не настав строк сплати, і на ті, за 
якими строк сплати вже минув. 

Одночасно звертаємо увагу, що згідно з пунктом 46.6 статті 46 
Податкового кодексу України, до визначення нових форм деклара-
цій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності 
за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому 
відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розра-
хунків), чинні до такого визначення. Ті платники, що звітують по-
місячно вперше звітувати з плати за землю із застосуванням нової 
редакції форми звітності слід у травні за квітень 2017 року. 

Відділ організації роботи Головного управління ДФС 
у Тернопільській області.  



№14 (198) / 5 квітня-11 квітня 2017 р.

Тернопільські школярі 
були першими в Україні 
дітьми, нагородженими 

бойовими медалями "Сильні 
духом" і орденом "Бойовий 
волонтер України". Заради 
бійців вони кілька разів 
у тиждень уже протягом 
трьох років збираються і 
допомагають, чим можуть. 

- Ми хочемо, щоб нашим воїнам 
стало радісніше. Хтось усміхнеться, 
і це для нас набагато важливіше за 
медалі й грамоти, - розповідає се-
микласниця Катя. 

Військові на Сході охрестили 
тернопільських школярів бандою 
малолітніх волонтерів. Солодощі та 
маскувальні сітки, зроблені дітьми, 
отримували вже чи не у всіх гаря-
чих точках України.
«Якщо на мить стане 
тепліше - наша місія 
виконана»

Коли в Україні оголосили поча-
ток антитерористичної операції й 
наші військові потребували зброї, 
одягу й навіть їжі, тернополянка 
Ірина Ракович вирішила допомага-
ти, чим може. Після роботи в Терно-
пільському педагогічному універ-
ситеті займалася волонтерством. 
Одного разу знайомі, які відправля-
ли вантажі на Схід, зауважили, що 
військові радіють, коли їм пишуть 
діти. Пані Ірина попросила сина Ві-
талія, який вчиться у 16-ій школі, зі-
брати листи від своїх однокласни-
ків. 

Уже за кілька днів вдалося зі-
брати ще й кілька ящиків домаш-
нього печива для бійців. Вони по-
трапили у спецбатальйон "Шторм", 
а командир відділення, отримавши 
подарунки, прислав до Тернополя 
солдата з подякою. 

Відтоді діти почали збиратися 
в пані Ірини вдома. П’ятеро школя-

рів - Віталій Ракович, Настя Козовик, 
Катя Кавка, Адріана Химера й Соло-
мія Бойчук разом з пані Іриною готу-
ють для бійців солодкі подарунки та 
плетуть маскувальні сітки. Діти при-
ходять після школи, й дві-три годи-
ни свого часу присвячують, щоб до-
помогти українським військовим. 

- Там дуже не вистачає домаш-
нього тепла і турботи рідних, - каже 
Віталик. - Ми стараємося якось 
компенсувати їм це, присилаючи 
пряники й сітки, які теж потрібні, 
бо часто рвуться.

- Воєнні дії не можуть бути якіс-
ними без хорошого тилу. Ми роби-
мо наче небагато, печемо медово-
імбирні пряники, які дуже добре 
зберігаються, і плетемо маскуваль-
ні сітки на прохання хлопців, - до-
дає пані Ірина. - Взимку білі, восе-
ни й навесні - коричневі, а влітку 
- оливкові й пісочні. Звичайно, пря-
ники - це, може, не найнеобхідніша 
річ на передовій. Але якщо, смакую-
чи домашню випічку, боєць згадає, 
що вдома його чекають, що хтось 
про нього турбується, і якщо хоч на 
хвильку стане тепліше, то наша мі-
сія виконана.

«Побачили зовсім 
інший світ»

Зараз вдома у пані Ірини вже 
готові до відправки кілька ящи-
ків із смаколиками. Близько семи 
сотень пряників волонтери пе-
кли й прикрашали самі. Аби при-
готувати таку кількість печи-
ва, довелося працювати два тиж-
ні. Подарунки вже чекають у ба-
тальйоні "Шторм", у 56-ій Маріу-
польській бригаді та Одеському 
військовому госпіталі. Віднедав-
на школярі вирішили допомага-
ти і дітям-сиротам на Сході й Пів-
дні України. Цього разу разом з 
військовими подарунки отрима-
ють у Маріупольському дитячому 
будинку-інтернаті.

- Пригадую, перед Різдвом, Пас-
кою ми з дітьми й студентами за 
раз відправляли по 2,5 тисячі пря-
ників, - каже пані Ірина. -  Раніше 
частіше возили допомогу військо-
вим, ми навіть не знали, які брига-
ди отримали. Зараз не так часто їз-
дять туди буси: і бензин дорогий, і 
люди вже не так активно допома-
гають, як на перших порах.

Тернопільські школярі бува-
ли в гостях у військових, яким до-
помагають, на мирних територіях. 
Пані Ірина з сином їздили навіть у 
зону АТО. Після цього, розповідає, 
вона зрозуміла, що не можна зали-
шатися осторонь і що їхня робота 
потрібна. 

- Ми їздили на запрошення 
спецбатальйону "Шторм", - каже 
пані Ірина. - Не було страшно, я 
була впевнена в тому захисті, який 
нам надають наші військові. По-
бачили зовсім інший світ. Їздили 
тоді з допомогою і у військовий 
госпіталь у Красноармійську. Про-
відувати поранених було важко і 
страшно. Там добре розумієш, що 
в нас війна.

Нещодавно тернополяни від-
правляли солдатам і теплі домаш-
ні в’язані шкарпетки. Допомогу пе-
редали в Одеський військовий гос-
піталь. 

- Звідти зателефонував  один 
боєць і сказав: добре, що не пішов 
в усі палати це рознести. Бо, вияв-
ляється, не всі поранені воїни ма-
ють на що вдягнути ті шкарпет-
ки. Хлопці лежать без рук, ніг і зі 

страшними травмами, - розказує 
пані Ірина. 

- Раніше я проводив багато 
часу у комп’ютері, дивився телеві-
зор, - додає Віталій. - Тепер совість 
не дозволяє так витрачати час. 
«Вони - наші герої»

Діти кажуть: коли закінчить-
ся війна, і далі займатимуться во-
лонтерством, адже є багато людей, 
яким потрібна допомога. А тим ча-
сом вони замість того, щоб сиді-
ти за комп’ютером чи телевізо-
ром, продовжують пекти пряники 
й плести сітки. Коли гарна погода 
- виходять у двір і раді кожній парі 
додаткових рук.

А ще діти щиро діляться свої-
ми мріями.

- Хочу, щоб солдати не покида-
ли свої домівки й не переїжджали 
в якесь інше невідоме їм місце, щоб 
залишалися вдома, - каже Настя.

- Хочу, щоб війна закінчилась. 
Мені здається, що люди повинні 
отямитись, бо якби ніхто не йшов 
на війну, то цього страхіття могло 
б і не бути, - ділиться Соломія. 

- Я мрію, щоб ті хлопці, які  в 
госпіталях, одужували якнайшвид-
ше, щоб більше ніхто не помирав і 
скоріше поверталися додому живі 
й здорові, - розповідає Віталик.

- Щоб не думали, що вони ніко-
му не потрібні. Вони - наші герої, 
і ми їх ніколи не забудемо, - додає 
Адріана.

Уже невдовзі смаколики від 
тернопільських школярів виру-
шать за призначенням. Після Ве-
ликодня діти готуватимуть нові 
подарунки, які зі-
гріватимуть бійців 
на фронті.

3Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬНебайдужі серця

«У госпіталі провідувати хлопців 
було важко і страшно.
Там добре розумієш, 
що в нас війна»

У Тернополі мама 12-річного хлопчика разом із його 
однокласниками організували в міській квартирі справжній 
волонтерський десант. За три роки вони відправили на 
фронт кілька сотень тисяч пряників і сплели десятки 
квадратних кілометрів маскувальних сіток.

Сировина для сіток - натуральні 
тканини природних кольорів, 
які скоро закінчуються, кажуть 
волонтери. А ще потрібні мука, 
яйця, мед, спеції, пудра та інші 
продукти для пряників. Охочі 
допомогти дітям готувати 
подарунки для військових 
можуть звернутися до  
Ірини Ракович, тел. 098 41 60 407.

Антоніна  
БРИК.
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Схоже, після того, як скандальне 
рішення НКРЕКП про 
запровадження абонплати за 

під'єднання до газотранспортної 
системи збурило більшість українців, 
наша «народна» влада почала 
задкувати.

Спочатку публічно не погодився з новим 
здирством від приватних  облгазів очільник 
Кабміну, пообіцявши детально вивчити це пи-
тання. Не зволікали з висловленням своєї кри-
тичної позиції й більшість парламентських 
фракцій. Іншими словами, все йде до того, що 
окремий платіж за користування благами ци-
вілізації якщо не скасують, то, принаймні, сут-
тєво скоригують у бік зниження тарифу.

Узагалі, складається враження, що прези-
дент та уряд руками «незалежного регулято-
ра» Вовка напередодні Дня сміху пожбурив  у 
суспільство пробним каменем, щоб побачити, 
якою буде реакція українців. Якби ми змовча-
ли, існувала ймовірність, що нові побори могли 
б прижитися. Однак уже за кілька днів після 1 
квітня – початку дії рішення НКРЕКП – тільки 
у соціальних мережах більше трьох мільйонів 
людей організували флешмоб із закликом іг-
норувати платіжки на абонплату.

Така висока активність наших громадян та 
їх протестні настрої змушують високопосадов-
ців відступити. Поки що – на словах. До речі, 
як і у випадку з блокадою «торгівлі на кро-
ві» - спочатку влада вдалася до силового роз-
гону активістів, але після того, як у Києві зно-
ву ожив Майдан, вона перебрала ініціативу на 
себе і фактично призупинила напівлегальні 
транспортні потоки між українською і тимча-

сово окупованими територіями Донбасу.
Доводиться лише сподіватися, що поді-

бним чином урядники та депутати діятимуть 
й цього разу. Бо й справді, зважаючи на те, що 
газотранспортна система є власністю держави, 
а отже – кожного з нас, платіж за користування 
«трубою» у жодні конституційні ворота не вла-
зить. Тим паче, що в переважній більшості ви-
падків за приєднання до газопостачання укра-
їнці вже давно заплатили – і за проекти «вріз-
ки», і у касу генеруючих компаній, і «окремою 
вдячністю» монтажникам, і хабарами керівни-
кам тих організацій, від яких напряму залежа-
ли терміни виконання робіт. Уже й не кажу про 

труби, вентилі, «надомники», лічильники та 
інше, необхідне для цього обладнання. Нерід-
ко люди у селах навіть останню корову прода-
вали, щоб якийсь чиновник на їхній кухні під 
«дулом» фото чи відеокамер запалив сірника, 
підніс його до форсунки і та спалахнула голу-
бим вогником. Потім, зазвичай, на плиту ста-
вили пательню і все той же «винуватець свята» 
смажив на ній яєчню. Усі дружно аплодували… 

Цікаво, чи ми ще хоч раз так беззастереж-
но зможемо запросити у свій дім будь-якого 
чиновника, щоб він зробив щось корисне, а не 
навпаки? Напевно ті часи вже давно стали іс-
торією, позаяк нині наші «слуги» згадують про 
своїх номінальних господарів тільки тоді, коли 
у них треба щось видурити чи поцупити. Нові 
податки, драконівські тарифи, «Вовчі грамо-
ти» за газ… 

Експерти уже прогнозують: якщо абонпла-
ту за «трубу» не відмінять, то українці почнуть 
масово від’єднувати свої домівки від газотран-
спортної системи – як це вже було у випадку зі 
стаціонарними телефонами. На балконах бага-
топоверхівок можуть знову з’явитися дуже не-
безпечні для всіх мешканців газові балони, а у 
сільських оселях основним видом палива зно-
ву стануть дрова чи торфобрикети. Яєчню і на 
них можна підсмажити – були б яйця.

Юрко СНІГУР.

З 1 квітня абоненти мали платити за 
газ як товар (за лічильником чи норма-
ми споживання), а також окремо - за під-
ключення до мережі.

Відповідне рішення Національна ко-
місія, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних 
послуг затвердила наприкінці березня. У 
НКРЕКП, запевняють,  що у такий спосіб 
хотіли зробити тарифи більш прозорими.

Плата за газ для побутових спожива-

чів становитиме 6000 грн. за тисячу ку-
бів. Плата «за доставку» вираховувати-
меться на основі приєднаної потужності 
кожного абонента.

Відтак, хто має газові котли чи колон-
ки, платитиме більше, ніж ті, хто корис-
тується лише газовою плитою.

Раніше ця плата зараховувалася до 
загального тарифу і становила близько 
13% - залежно від постачальника. Віце-
прем'єр Павло Розенко заявив, що пла-

тіжки за газ не повинні змінитися, адже 
у попередній тариф вже було закладено 
абонплату, а зростання ціни самого газу 
як товару не передбачається.

Проте експерти сперечаються щодо 
того, чи справді платежі для побуто-
вих споживачів не зміняться. З одно-
го боку, ціна на газ дійсно зменшить-
ся, порівняно із березневим тарифом 
у 6879 грн. за тисячу кубометрів. Але 
абонплата «за доставку» для кожного 

конкретного абонента може виявити-
ся вищою.

Більше того, порахувавши «еконо-
мію» від плати за «трубу», кілька десят-
ків наших громадян уже зареєструва-
ли відповідні петиції на сайті президен-
та України. Коротко їх суть зводиться 
до одного: якшо глава держави не зупи-
нить свавілля «комісарів», то людям до-
ведеться самотужки захищати свої ін-
тереси. 

Ä³ëо – òðóáà

Тариф на послуги роз-
поділу природного газу 
в м. Тернополі та Терно-
пільському районі для по-
бутових споживачів (насе-
лення) становить 0,01108 
грн. за 1 м.куб. на годину 
без ПДВ, для непобутових 
споживачів – 0,03087 грн. 
за 1 м.куб. на годину без 
ПДВ.

До слова, це найменше 
в Україні. А от тариф на по-
слуги розподілу природного 
газу у Тернопільській облас-
ті становитиме 0,03101 за 1 
м.куб. на годину без ПДВ для 
населення, для непобутових 
споживачів – 0,03087 грн. за 
1 м. куб. на годину без ПДВ. 
Це один з найвищих показ-
никівв Україні після Закар-
патської області. 

Ключовим параметром 
розрахунку абонплати є 
максимальна потужність лі-
чильника газу, встановле-
ного у споживача. Тож, якщо 
потужність лічильника G2,5, 
то, за розрахунками експер-
тів, мешканцям Тернополя і 
Тернопільського району до-
ведеться платити 39 грн., а 
якщо G4 (вони найпошире-
ніші), то 58 грн. А мешканці 
області відповідно 109 грн., 
якщо G2,5 і 163 грн., якщо лі-
чильник G4. 

Найбільш резонансним нововведенням, яке набрало чинності з 
1 квітня, стало запровадження абонентської плати

 за підключення до системи газопостачання, - 
як для промисловості, так і для побутових споживачів.

Українці не хочуть платити за «Вовчі грамоти»

ЩЕ НЕ ПЕРЕМОГА, АЛЕ ВЖЕ НЕ ПОРАЗКА
10 квітня НКРЕКП призупинить рішення про запровадження абонплати за газ. 

Про це на прес-конференції повідомив голова Національної комісії Дмитро Вовк. Він 
уточнив, що це рішення, після ухвалення, буде діяти протягом 3 місяців.

Лідер партії «Батьківщина» 
Юлія Тимошенко 
звернулася до всіх місцевих 

рад та голів міст і селищ з 
проханням негайно провести 
позачергові сесії, щоб ухвалити 
звернення до президента 
щодо негайного скасування 
абонентської плати за газ.

Політик стверджує, що 28 березня 
НКРЕКП своїм рішенням про запрова-
дження абонплати за користування газом 
«нанесла новий економічний удар по кож-
ній родині».

«Я бачила різний цинізм у політиці піс-
ля Революції Гідності, але цей - зашкалює. 

Взяти ще раз плату за те, що людей під-
ключили колись, можливо ще в радянські 
часи, до газових мереж – це вже перехо-
дить всі межі здорового глузду та моралі», 
– обурено наголосила Юлія Тимошенко.

Зважаючи на це, фракція «Батьківщи-
на» в Тернопільській обласній раді підго-
тувала проект звернення до керівництва 
держави з вимогою: скасувати абонент-
ську плату за газ для жителів області.

«За цим рішенням вищої влади най-
більше сплачувати за абонентське приєд-
нання до газової мережі доведеться жи-
телям українських сіл. Тепер кожна роди-
на вимушена платити від 50 до 136 грн. 
на місяць  додатково до вже існуючих 
драконівських тарифів. За таке відвер-
те здирництво несе відповідальність го-
лова НКРЕКП, уряд та й сам президент», 
- переконаний перший заступник голови 
Тернопільської обласної ради, голова Тер-

нопільської обласної парторганізації ВО 
«Батьківщина» Василь Деревляний.

За його словами, в зверненні, запропо-
нованому на розгляд сесії обласної ради, 
«Батьківщина» вимагатиме не лише ска-
сування абонплати за газ, але й звільнен-
ня голови НКРЕКП та уряду, які цілеспря-
мовано ведуть українців до повного зубо-
жіння.

Василь Деревляний також повідомив, 
що між фракціями обласної ради вже ве-
дуться перемовини про необхідність 
скликання позачергової сесії для обгово-
рення чергового «недолугого» нововве-
дення в тарифній політиці - абонплати за 
газ.

Тернопільська «Батьківщина» ініціює звернення до керівництва держави 
З ВИМОГОЮ СКАСУВАТИ АБОНПЛАТУ ЗА ГАЗ
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За двокімнатну квартиру 
тернополянам доведеться 
викласти майже 240 

гривень у місяць
Підвищенням мінімальної заробіт-

ної плати уряд спричинив ланцюгову 
реакцію збільшення вартості товарів і 
послуг, зокрема, комунальних. Відтак, 
вже від першого квітня змінився розмір 
квартплати для тернополян. Відповід-
ні розрахунки кожного з підприємств 
були надані в управління ЖКГ Терно-
пільської міськради та розглянуті та-
рифною комісією. Тепер для кожної ба-
гатоповерхівки встановлені окремі та-
рифи з врахуванням основних показни-
ків по будинку, структури витрат і роз-
рахунку коригуючого коефіцієнта.

В середньому ціна зросте від 2,03 
гривень за м.кв. (без ПДВ) до 3,3 гри-
вень за м.кв. (без ПДВ) у будинках без 
ліфтів. Максимальний тариф по Тер-
нополю у будинках з ліфтами буде ко-
ливатися у межах між 2,448 гривень за 
м.кв. (без ПДВ) та 3,99 гривень за м.кв. 
(без ПДВ).

«В обох випадках застосований ко-
ригуючий коефіцієнт 1,63, – роз’яснює 
Надія Кравець, начальник фінансово-
бухгалтерського відділу управління 
житлово-комунального господарства, 
благоустрою та екології ТМР. – Якщо 
взяти за зразок середню квартиру з 
площею 60 м. кв, то мінімальна вар-
тість, яку сплачував споживач до ко-
ригування, становила 121, 8 гривень 

в місяць, а з 1 квітня плата становити-
ме 198,6 гривень в місяць (у  будинку 
без  ліфта). В будинках з ліфтами квар-
тплата за ту ж саму квартиру розміром 
60 м. кв. буде коливатися від 146,8 гри-
вень за місяць до 236,4 гривень за мі-
сяць».

Додамо, що наведені фахівцем дані 
– це лише середні значення, а для кож-
ного будинку вже встановлений окре-
мий тариф. Для мешканців, які отри-
мують субсидії, жодних змін не відбу-
деться, адже із збільшенням тарифу 
автоматично коригується і сума суб-
сидії.

Також з 1 квітня подорожчав і вивіз 
сміття. Три підприємства-перевізники 
збільшили ціну в середньому на 20%. 
Пояснюють, такий крок виправда-
ний через підвищення цін на пально-
мастильні матеріали та зростанням 
мінімальної зарплати. 

В результаті проведення коре-
гування тарифу вартість вивезення 
сміття зросте на 20% для тернополян, 
яких обслуговує ПП «Екотерн» і стано-
витиме 51,36 грн. за м. куб, на 21% – 
для тих, кого обслуговує «КварталЛ» 
і становитиме 51,92 грн. за м. куб., та 
на 14% – для тих, кого обслуговує ДП 
«Альтфатер». У грошовому еквівален-
ті це 48,88 грн. за м. куб. Таке рішення 
прийняла тарифна комісія. Подорож-
чання відбудеться з 1 квітня. Відтак, 
розрахунки згідно з новими тарифами 
тернополяни отримають вже у травні.

Подорожчала квартплата
і вивіз сміття

До заходу разом з мамою долучився 6-річний 
Адрійко. У дитини діагноз «аутизм» 
встановили, коли йому було три з половиною 

роки.  
«Ми помітили, що дитина розвивається не так, рухи були не 

такі. Ми звернулися до психіатра. Він буквально за десять хви-
лин поставив діагноз. У мого синочка найбільша проблема з ко-
мунікацією. Він не йде на контакт. Якщо діти до нього підходять, 
він на це негативно реагує, - розповідає Надія. - Таким дітям по-
трібна комплексна терапія». Важливими є групові ігри, масажі, 
медикаментозна терапія. У спілці батьків, у яких діти аутисти, 
ми обмінюємося інформацією про різні методи лікування, роз-
повідаємо з власного досвіду, що працює ефективніше. Бо ау-
тизм ще мало досліджений в нашій країні, тому будь-яка, здобу-
та через практичний досвід. інформація має неабияку цінність. 
Водночас для нас важлива і психологічна підтримка, яку ми на-
даємо один одному. З окремими батьками ми збираємося що-
тижня, обговорюємо наші питання, дружимо сім’ями, проводи-
мо багато часу у неформальній обстановці».

До "Центру розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами 
"Золотий ключик" за час існування організації звернулися 150 
сімей з  усієї Тернопільської області. 

«Систематично на наші заняття ходять 32 дітей. Наймолод-
шій дитинці 2 роки, найстаршим - 12 років. Цим діткам потріб-
ний активний розвиток за індивідуальною програмою», - каже 
керівник "Золотого ключика" Світлана Гуцуляк. 

До організації відзначення Всесвітнього дня розповсюджен-
ня інформації про проблему аутизму долучилася Тернопільська 
територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солі-
дарінсть». Зокрема, для діток організували безкоштовний від-
починок в ігровій кімнаті, що в ТРЦ «Подоляни».    

«Проекти соціального спрямування є окремим напрямком 
роботи нашої партії. Ми співпрацюємо з різними соціальними 
закладами. Намагаємося максимально реагувати на їхні пробле-
ми. Наші активісти порадилися з керівництвом "Золотого клю-
чика", як можна підтримати цих діток. Попросили забезпечити 
їм відпочинок в ігровій кімнаті. Звісно, ми це організували. Адже 
фахівці зазначають, що потрібно багато працювати над соціалі-
зацією дітей з аутизмом в групі. Вони радять долучати діток до 
різних соціальних заходів для їхньої адаптації до суспільства», 
- каже керівник секретаріату Тернопільської територіальної ор-
ганізації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володи-
мир Дзудзило. 

«Для цих діток важливі будь-які розвиваючі групові заняття, 
зокрема й такі, які проводять в цій ігровій кімнаті. Такі заходи 
передбачають адаптацію до суспільства і дають малечі додатко-
вий поштовх для розвитку», - зазначає Світлана Гуцуляк. 

 

ÂСÅСÂ²ÒÍ²É ÄÅÍÜ 
рîçïîвñþäæåннÿ çнанü ïрî 

аóтèçì віäçна÷èëè в Òåрнîïîëі 

2 квітня відзначили Всесвітній день розповсюдження інформації 
про проблему аутизму. В Тернополі з нагоди цієї дати представники 
громадської організації "Центр розвитку дітей з аутизмом та інши-
ми розладами "Золотий ключик" упродовж тижня розповсюджува-
ли інформаційні листівки про прояви аутизму в ранньому віці, про-
водили відпочинкові заходи для діток з аутизмом. Завершальною 
частиною став танцювальний флешмоб, який клуб "Вогонь серця" 
провів на Театральному майдані. 

Конкурс триває з 24.03.2017 по 
17.05.2017 Анкети та документи прийма-
ються з 24.03.2017 по 10.04.2017

Прийом документів для участі в конкурсі 
та надання консультацій щодо порядку його 
проведення здійснюється за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Галицька, 40 (3 поверх) сектор ор-
ганізації відбору та проведення атестування 
поліцейських УКЗ

Для довідок можна звертатись за теле-
фонами: 0352-27-15-40, 067-653-45-93 або 
067-653-77-28 з 9.00 до 17.00 щодня окрім 
вихідних та святкових днів

ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ІН-
СПЕКТОРА СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПА-
ТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ:

• своєчасно реагувати на заяви та повідо-
млення про вчинення правопорушення, при-
бувати на місце події у найкоротший термін;

• припиняти правопорушення, надава-
ти допомогу (зокрема до медичну і медичну) 
громадянам, які її потребують;

• патрулювати на території обслуговуван-
ня з метою попередження і виявлення право-
порушень;

• здійснювати контроль за дотриманням 
Правил дорожнього руху та його регулюван-
ня;

• налагоджувати та підтримувати парт-
нерські стосунки з населенням для ефектив-
ного виконання поліцейських функцій та під-
вищення рівня довіри громадян до поліції.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
• громадянство України;
• вік від 18 років;

• вільне володіння українською мовою;
• вища освіта;
• знання основ правознавства, Конститу-

ції України, Закону України «Про Національ-
ну поліцію», Закону України «Про запобіган-
ня корупції».

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:
• висока мотивація та орієнтація на якісні 

зміни в державі;
• аналітичні здібності, здатність система-

тизувати, узагальнювати інформацію
• гнучкість, проникливість;
• неупередженість та порядність;
• самостійність, організованість, відпові-

дальність;
• наполегливість, рішучість, стриманість, 

здатність швидко приймати рішення в умо-
вах обмеженого часу;

• стійкість до стресу, емоційних та фізич-
них навантажень;

• вміння аргументовано висловлювати 
свою думку;

• прагнення до розвитку та самовдоскона-
лення;

• досвід роботи з ПК (офісні програми, Ін-
тернет) на рівні впевненого користувача.

МИ ПРОПОНУЄМО:
• грошове забезпечення (зарплату) від 

7000 грн (після успішного проходження пер-
винної професійної підготовки);

• професійну підготовку за міжнародними 
стандартами;

• соціальне забезпечення згідно діючого 
законодавства;

• перспективу кар'єрного росту.

ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЮ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД 
ДО ПІДРОЗДІЛІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ НАБІР НА  ПОСАДИ 

«ІНСПЕКТОР СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ» (30 ВАКАНСІЙ)
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ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ЗВЕРТАТИМУТЬСЯ 
ДО НАЦБАНКУ ЧЕРЕЗ «ЄДИНЕ ВІКНО» НБУ У ЛЬВОВІ

Національний банк України завершив централізацію сво-
їх функцій у Тернопільській та Житомирській областях. Відте-
пер готівковий обіг цих областей забезпечуватиметься відпо-
відними підрозділами НБУ, які територіально розташовані в ін-
ших областях. Приміром, у відомстві регулятора зазначили, що 
громадяни та юридичні особи Тернопільщини матимуть змо-
гу звертатися до Нацбанку через відповідні відділи «Єдине вікно» 
НБУ у Львові. 

- Що означає це на практиці? - запитуємо у 
кандидата економічних наук, доцента кафе-
дри банківської справи Тернопільського на-
ціонального економічного університету 
Ярослава Івановича ЧАЙКОВСЬКОГО.

- Із початком централізації, 
починаючи з 2015 року, НБУ фак-
тично звузив свою представле-
ність в областях до двох функцій: 
забезпечення готівкового грошо-
вого обігу та підтримки діяльнос-
ті відділів щодо роботи з фізични-
ми та юридичними особами «Єди-
не вікно». На сьогодні регулятор 
централізує ці дві функції у Тер-
нопільській та Житомирській об-
ластях наступним чином. Керів-
ництво готівковим грошовим обі-
гом буде централізовано здійсню-
ватися з Києва. Готівковий грошо-
вий обіг цих областей забезпечу-
ватимуть відповідні підрозділи 
НБУ, які територіально розташо-
вані в інших областях України. 

Фізичні та юридичні особи 
Тернопільської області матимуть 
змогу звертатися до НБУ через 
відповідний відділ «Єдине вікно» 
НБУ у Львові, а Житомирської - че-

рез відділ «Єдине вікно» НБУ в Ки-
єві за допомогою «Укрпошти» та 
електронної пошти (е-mail).

- Рішення регулятора є ви-
гідним для Тернопільщини, чи 
ні? 

Процес централізації функцій 
НБУ та вихід із мережевої систе-
ми, за якої Нацбанк мав територі-
альні управління, має як позитив-
ні, так і негативні наслідки для 
Тернопільщини. 

Позитив у тому, що це дозво-
лить ефективніше регулювати 
банківський сектор, стимулювати 
його розвиток, забезпечити більш 
прозоре та безпечне користуван-
ня банківськими послугами для 
споживачів. 

НБУ делегує банківському сек-
тору організацію готівкового гро-
шового обігу по всій країні. Таким 
чином відбувається не лише цен-
тралізація, а й децентралізація 

функцій НБУ, зокрема,  з організа-
ції готівкового грошового обігу.

З іншого боку,  ліквідація 
управління НБУ в Тернопіль-
ській області призведе до ско-
рочення значної кількості висо-
кокваліфікованих банківських 
працівників, зниження рівня їх 
соціального захисту в умовах 
фінансово-економічної кризи та 
значної ліквідації банківських 
установ. Хоча частину персона-
лу в подальшому можуть працев-
лаштувати в НБУ в Києві або ін-
ших областях - за умови наявнос-
ті відкритих вакансій і відповід-
ності професійного досвіду робо-
ти. Також це призведе до знижен-
ня ефективності контролю та на-
гляду з боку НБУ за діяльністю 
банківських установ, розташова-
них на Тернопільщині. Зокрема, 
за валютними операціями банків, 
що вплине на валютний курс, ви-

плати відшкодувань вкладникам-
фізичним особам у випадку бан-
крутства банків тощо. А ще - до 
подорожчання готівкових опера-
цій для банківських установ Тер-
нопільщини і зниження можли-
вості оперативного задоволення 
потреб у готівці.

- Чи вплине ця централіза-
ція статусно на банківську сис-
тему нашої області? 

- Так, вплине. Процес рефор-
мування не передбачає передачі 
окремих функцій, які виконува-
ли територіальні управління НБУ. 
Зокрема, управління НБУ в Тер-
нопільській області виконувало 
функції у сфері валютного контр-
олю, банківського нагляду, орга-
нізації готівково-грошового обігу 
та взаємодії з органами державної 
влади, місцевого самоврядування, 
правоохоронними органами і ро-
боти зі зверненнями населення.

- Чому Нацбанк почав цен-
тралізацію своїх функцій із Тер-
нопільської та Житомирської 
областей? Які особливості цьо-
го, так званого, відбору?  

- Управління НБУ в Тернопіль-
ській області ліквідоване з 1 січня 
2017 року. Воно вже не працює - у 
зв’язку з реформуванням банків-
ської системи. Спершу планували 
зробити пілотний проект зі ство-
ренням чотирьох макрорегіонів: у 
Дніпрі, Києві, Одесі та Львові. Але 
згодом НБУ відійшов від цього 
проекту й розпочав ліквідацію те-
риторіальних управлінь.

Загалом, НБУ сподівається, 
що до початку 2019 року делего-
вана модель готівкового грошо-
вого обігу запрацює в усіх облас-
тях країни. Суть делегованої мо-
делі організації готівкового обі-
гу полягає у тому, що НБУ пере-
дає частину функцій, які він сьо-
годні виконує в областях, іншим 
учасникам ринку. Так, зберіган-
ня та перевезення готівки по кра-
їні повністю забезпечуватимуть 
банківські установи та спеціалі-
зовані компанії «Cash-in-Transit» 
(СІТ-компанії).

У колишньому управлінні НБУ 
в Тернопільській області є великі 
приміщення зі сховищами для го-
тівки. Тепер НБУ буде розміщува-
ти власні запаси банкнот і монет в 
сховищах уповноважених банків, 
які відповідають критеріям, ви-
значеним НБУ.

У перспективі, протягом двох 
років, у власності НБУ залишать-
ся тільки два касові центри, які за-
безпечуватимуть зберігання ре-
зервних фондів готівки та підкрі-
плення банківських установ і тре-
тіх учасників готівкового обігу - в 
Києві та Львові.

За результатами пілотно-
го проекту із впровадження но-
вої моделі організації готівково-
го грошового обігу в Тернопіль-
ській та Житомирській областях 
НБУ буде розроблено детальний 
план подальших дій реформуван-
ня верхнього рівня банківської 
системи України. 

Сума приголомшує: з 1991 року 
і до нинішніх днів, за різними 
оцінками, з України в офшори 

вивели 148 мільярдів доларів. І за 
це нікого не покарали.    

Щоправда, не всі ці фантастичні багат-
ства виводила з країни корупційна клеп-
тократична влада. Бізнес використовує 
офшори для легального зниження подат-
кового навантаження, зменшення ризиків 
та спрощення судового захисту своїх ін-
тересів, зазначила у статті для DT.UA нау-
ковий співробітник ДУ «Інститут еконо-
міки та прогнозування НАН України» Інна 
Шовкун.

Деякі кошти повертаються «додому» 
у вигляді прямих іноземних інвестицій та 
кредитів. Приміром, наразі кошти з офшо-
рів відіграють важливу роль у промисло-
вих інвестиціях. Так, частка Кіпру прямих 
іноземних інвестицій, накопичених в про-
мисловості України, склала торік 19,3 від-
сотки, або $2,6 млрд., Нідерландів - 12,8 
відсотків, або $1,7 млрд. Офшорні гроші 
надходять в економіку також у формі бор-
гового фінансування.

Якщо в Україні створять сприятливі 
фіскальні умови, то, ймовірно, з офшорів 
надходитимуть ще солідніші суми.

А ось щодо тіньового сектора економі-
ки країни, то, за словами Інни Шовкун, там 
обертаються кошти, що складають при-

близно 35-40 відсотків обсягу офіційного 
ВВП.

Кожна влада за часи незалежності 
клянчила гроші в Європи, Америки, Кана-
ди, Міжнародного валютного фонду, Сві-
тового банку і ще бозна в кого. Лякали 
українців соціально-економічними ката-
строфами. Постійно закликають простих 
людей «затягнути паски». Дійшло вже 
до того, що важкохворі українці відмов-
ляються від медичної допомоги. Кожен 
другий припиняє лікування через неста-
чу грошей або відкладає його, прирікаю-
чи себе на смерть. Цю жахливу статистику 
оприлюднили представники громадських 
організацій. З ліками мала б допомогти 
держава, але в казні традиційно немає гро-
шей. Загалом, держава оплачує лише 10 
відсотків закупівель ліків. 

Чиновники та «чесні» бізнесмени, поки 
виживають люди і країна, обдирали й об-
дирають неньку, як липку,  І ця практика 
триває… 

Чимало критики звучить і на адресу 
НБУ: за високий курс долара, принижену 
гривню, захмарні зарплати керівництва фі-
нустанови. А ось ще «новинка»: збитки, за-
вдані державі від розтрати коштів Нацбан-
ку, сягають мільярдів гривень. Про це зая-
вив глава Національного антикорупційно-
го бюро Артем Ситник. Уже кілька місяців 
розслідується кримінальне провадження, 
де фігурує керівництво НБУ і воно пов’язане 

з витрачанням коштів, виділених комерцій-
ним банкам на рефінансування. Законність 
витрачання цих коштів і є предметом роз-
слідування справи. Йдеться про величезні 
фінансові потоки, виведені за кордон - в оф-
шори. Ця «діяльність», вочевидь, не могла 
обійтися без участі керівництва НБУ, най-
перше, Валерії Гонтаревої.  

Тим часом, у Євросоюзі зробили різку 
заяву: корупціонери перетворюють Укра-
їну на банкомат. Корупція б’є по Україні 
більше, ніж війна. За словами очільника 
представництва Євросоюзу в Україні Хью-
га Мінгареллі, «кілька людей перетворю-
ють вашу фантастичну країну на банко-
мат». 

А нова адміністрація президента США 
Дональда Трампа, Конгрес і Сенат готу-
ються розслідувати системну корупцію 
української влади. Зокрема, конгресмен 
Дейна Рорабейкер, який є головою підко-
мітету з питань Європи, Євразії та нових 
загроз комітету у закордонних справах Па-
лати представників, став головним голо-
сом у питанні корупції в Україні. Комітет 
призначив слухання з приводу незакон-
ної діяльності ряду українських бізнесме-
нів та політиків, серед яких - Ігор Кононен-
ко, Валерія Гонтарева, Віталій Хомутинник 
та Олександр Грановський із найближчим 
оточенням, серед якого депутат прези-
дентської фракції Сергій Алексєєв і скан-
дальновідомий суддя з пулу Януковича 

- Ємельянов. Про це йдеться у статті аме-
риканського видання «PRNewsChannel». 
І наводиться низка звинувачень. Зокре-
ма, Гонтаревій інкримінується співпраця 
зі структурами Януковича та допомога у 
виведенні двох мільярдів гривень, що на 
той час складало $200 мільйонів. Ігор Ко-
ноненко згадується як найближчий друг 
президента, а його діяльність пов’язують 
з корупційними схемами, сірим експортом 
і також виведенням коштів. «Праву руку» 
Кононенка - Олександра Грановського 
пов’язують із рейдерськими скандалами, 
схемами Сергія Курченка та іншими «по-
двигами».

Конгрес планує розглянути питання 
про створення спецкомітету з розсліду-
вання фінансових злочинів українських 
посадовців. Адміністрація Трампа має 
скласти список корумпованих українських 
політиків, запропонувати заходи щодо ви-
правлення становища і перелік можливих 
санкцій. А також розслідувати незаконне 
виведення коштів в офшори і почати при-
тягнення наших політиків та їх фінансис-
тів до відповідальності.

Виходить, якщо укра-
їнська влада з корупцією 
дати ради не може - Аме-
рика допоможе…   

Çà ÷àñи нåçàëåæноñò³ ç «áàнêоìàòó «Óêðà¿нà»
в оôøоðи ïоïëивëо $148 ì³ëüÿðä³в 

Ольга ЧОРНА.
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   Радісні піснеспіви  світлого праз-
ника Благовіщення – цієї весни хрис-
тиянства – переможним урочистим 
гімном вливаються у загальну мело-
дію суму, журних зітхань і покаянних 
молитв, якими сповнені страсні цер-
ковні служби. Церква Божа згадує ве-
лику подію у житті людей – архан-
гел Гавриїл благовістив, приніс нам 
радісну новину про визволення, що 
Христос народжується від Діви Марії.

Далеко від Бога було людство до 
цього святого дня. Після того, як впа-
ла у гріх перша людина, лише обра-
ні жили святою надією на пришес-
тя обіцяного Спасителя, Котрий зно-
ву з’єднає людей з Господом Богом і 
людська душа знайде той світ, яко-
го позбавилась, підпавши рабству 
смерті і гріха. Думка про Відкупителя 
була провідною зіркою старозавітно-
го  людства.

І ось пролунала вість, прийшов 
благовісник і сказав: «Радуйся, Бла-
годатна! Господь з Тобою, Благосло-
венна Ти між жонами…» (Лк.1, 28). 
Пречиста, Свята Діва, як чудесна 
зоря, була провісницею сходу Сонця 
правди. Морок розганяється, прихо-
дить благодать, тьма щезає, прихо-
дить день: «Ніч минула, а день набли-
зився» (Рим, 13,12) – радіє ап.Павло.

На Благовіщення Пресвятої Бо-
городиці ми святкуємо початок но-
возавітного дня. Зупинився гріхов-
ний розвиток людства. Сьогодні по-

чаток нашого спасін-
ня, як співає Церква у 
тропарі празника Бла-
говіщення. Настав час 
виповнитись обітни-
ці Господа і в Назареті 
Свята Діва приймає цю радісну звіст-
ку. «Дух Святий зійде на Тебе і сила 
Всевишнього осінить Тебе» (Лк.1,35), 
- так благовіствує Їй архангел Гавриїл.

Благодатна Свята Діва, Котру 
приглянув Господь, Благовісниця ве-
ликої радості, сповіщає Спасителя. 
Яка велика таємниця Благовіщення 
нашого спасіння! Пресвята Богоро-
диця стає вищою на вершині обрано-
го людства, своїми надіями та мріями 
зверненого до неба.

До Божественної слави і без-
смертя покликані і ми всі, хто з ві-
рою і любов‘ю вдається до Заступни-
ці роду християнського. Вона радіс-
но приймає щирі молитви і прохан-
ня, сповнює надією серця людей, які 
наближаються до Неї в журбі і смут-
ку, подає їм благодатну поміч і освя-
чення. Всім доступна Вона, як Про-
відниця і Мати Господа нашого Ісуса 
Христа.

У великий і світлий день Благо-
віщення -  початку нашого спасіння, 
від усього серця благаймо: «Не маємо 
іншої допомоги, ні захисниці, ні лас-
кавої розрадниці, крім Тебе, о Божа 
Мати, бо Ти нас охорониш і захистиш 
по всі віки».                       

  У Вербну Неділю святкуємо 
славний в’їзд Господа нашого Ісуса 
Христа в місто Єрусалим. Цей в’їзд 
був справді величавий! Люди віта-
ли Христа не тільки пальмовими га-
лузками, а й скидали з себе одежу і 

стелили Йому під ноги. Чути було голо-
сні вигуки: «Осанна Сину Давидовому! 
Благословен, Хто йде в ім’я Господнє!» 
(Мф.21,9). 

Ця славна подія в житті нашого Госпо-
да відбулася за шість днів до старозавіт-
ного свята Пасхи. Святі євангелісти роз-
повідають нам про те, як напередодні 
цього дня Господь Ісус Христос здійснив 
найбільше Своє чудо – воскресив чотири-
денного у гробі Свого друга – Лазаря. Це 
чудо Господь здійснив у Віфанії, розташо-
ваній недалеко від Єрусалима.

Чутка про це швидко поширилась в 
Єрусалимі. Вороги Христа, первосвяще-
ники, фарисеї і садукеї, заздрячи могут-
ньому впливові Господа на простий іудей-
ський народ, вирішили на таємній нараді 
віддати Його на смерть, а також і воскрес-
лого Ним Лазаря. Простий народ, почув-
ши про велике чудо Христове, вирішив 
на другий день вийти з Єрусалима і піти 
у Віфанію, щоб побачити і вітати велико-
го Чудотворця.

Спаситель, оточений безліччю ра-
дісного люду, в’їхав на ослі до Єрусали-
ма, наче цар, не з тим, щоб посісти пре-
стол Давидів, щоб знищити ворогів іуде-
їв – римлян, а направив Свій шлях до ве-
личного храму Єрусалимського. Бо ска-

зано, що Царство Христове «не від сві-
ту цього». Господь є істинний Цар, але не 
якогось малого царства, а всього безмеж-
жя Всесвіту, Цар духовного царства – Сво-
єї Церкви.

Увійшовши до Єрусалимського храму, 
Господь вигнав з нього усіх, хто осквер-
нив його святиню недостойним користо-
любством. Спаситель при цьому виявив 
велику милість простим віруючим лю-
дям, зцілив кульгавих, сліпих і калік, які 
зустріли Його у храмі. Господь багато по-
вчав народ Царству Небесному і явно від-
крив, що Він є обіцяний Богом Отцем че-
рез пророків Месія – Христос.

Згадуючи цю велику подію з життя 
Господа нашого Ісуса Христа, перенесі-
мось думкою в ті далекі, але близькі на-
шій віруючій душі часи і приєднаймось 
до сонму апостолів і віруючих у Христа в 
Його урочистому прямуванні до Єрусали-
ма. З цією метою свята Церква заповідає 
нам приходити з гілками верби, що роз-
пустилася, щоб стати духовними співу-
часниками при радісній зустрічі улюбле-
ного нашого Спасителя і Господа. Потур-
буймося, щоб іскра живої віри Христової 
з кожним днем все більше  розгорялась у 
наших душах. Тоді думки будуть світлі, а 
бажання наші спрямовані до небесного і 
вічного.

Святкуючи світлий в’їзд Ісуса Христа в 
Єрусалим, і ми з галузками освяченої вер-
би зробімо тріумфальний  вхід Господе-
ві, як Переможцеві над злом світу, в наші 
серця, як Спасителеві і Цареві Миру.                 

ÁËÀÃÎÂ²ÙÅННß – 
ïо÷àòоê нàøоãо  ñïàñ³ннÿ!

ВІТАЙМО  МОЛИТВОЮ ХРИСТА
з  вербовими гілочками у руках

      о.Богдан ЗІНЧЕНКО, член Національної спілки журналістів України.  

Григорій Хомишин народився 25 бе-
резня 1867 році в Гадинківцях Гусятин-
ського повіту Тернопільської області. У 
1888 році з відзнакою закінчив Тернопіль-
ську гімназію, у 1893 – богословський фа-
культет Львівського університету. Його 
вважають першим і, мабуть, єдиним єв-
роінтегратором в УГКЦ у першій полови-
ні ХХ ст. За його сприяння була створена 
мережа читалень «Скала», він написав де-
сятки важливих теологічних праць, засну-
вав першу українську семінарію у Станис-
лавові, побудував сиротинець та дбав про 
розвиток українського підприємництва. 
Григорія Хомишина радянська влада заа-
рештовувала двічі. Його серце перестало 
битися 28 грудня 1945 року о 10 год. піс-
ля восьми місяців фізичних і моральних 
тортур у Лук’янівській в’язниці. 27 червня 

2001 року Папа Іоан Павло ІІ у Львові про-
голосив блаженними 28 мучеників греко-
католиків, серед яких був і єпископ Григо-
рій Хомишин.

На Тернопіллі – мала батьківщина 
блаженного єпископа. Тож урочистос-
ті з нагоди ювілейної дати відбулися у 
селі Гадинківці Гусятинського району.  У 
місцевій школі провели обласну науково-
практичну конференцію, приурочену 
150-річчю від дня народження єпископа 
Григорія Хомишина. 

- Під час цього заходу педагоги та за-
прошені змогли більше дізнатися про відо-
мого уродженця нашого села, про його не-
легкий життєвий шлях, формування його 
світогляду та просвітницької діяльності, 
- розповідає директор Гадинківської ЗОШ 
І-ІІІ ст, член Конгресу ділових жінок Укра-

їни Любов Білик. – Григорій Хомишин був 
взірцем відданості українському народу. 
Він присвятив своє життя боротьбі за зміц-
нення греко-католицької віри та проти ко-
муністичних ідей.

У Гадинківцях пишаються своїм відо-
мим земляком. За словами сільського го-
лови Марії Бісюк, у селі встановили ме-
моріальну дошку на будинку, де народив-
ся владика. А на території місцевої церкви 
споруджено пам’ятник Григорію Хомиши-
ну. У неділю, 26 березня, громада села, ду-
ховенство і місцева влада зібралися разом 
на спільній молитві у церкві Різдва Пре-
святої Богородиці, яку збудовано за архі-
пастирського правління владики Хомиши-
на в 1913 році. 

На святкування до батьківського 
села блаженного єпископа прибули по-

чесні гості: митрополит та архієпископ 
Івано-Франківський Володимир Війти-
шин, правлячий архієрей Бучацької єпар-
хії Дмитро Григорак та єпископ-помічник 
Тернопільсько-Зборівський Теодор Марти-
нюк. Після Літургії відслужили молебень 
до блаженного священномученика Григо-
рія Хомишина. Владика Дмитро нагородив 
настоятеля парафії отця Василя Квіка пра-
вом носіння набедреника. Гадинківський 
церковний хор, хор з Копичинець та місце-
ві школярі виконували духовні пісні. 

У Гадинківцях переконані, уродженець 
їх села – владика Григорій Хомишин був і 
залишається моральним авторитетом і 
прикладом вірності Христові і рідному на-
родові для сучасників. 

Юля ТИМКІВ.

Ó Ãàäинê³вöÿõ вøàнóвàëи áëàæåнноãо 

Ãðиãоð³ÿ Õоìиøинà

Минуло 150 років з дня народження відомого єпископа з Тернопільщини
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На писанці – мальовничі 
краєвиди українського 
села, церква і 

неймовірна природа.
 Художник із Теребовлі Тарас 

Приступа розписав унікальну пи-
санку майже метр заввишки. По-
бачити її можна буде на 7 Всеукра-
їнському фестивалі писанок, який 
триватиме з 8 до 23 квітня у Киє-
ві. Та оскільки не всі жителі області 
зможуть поїхати на це свято до сто-
лиці – зараз митець працює над писанкою 
для рідного міста, яку встановлять у цен-
трі Теребовлі до Великодня. Наш ДЕНЬ по-
спілкувався з митцем та дізнався про осо-
бливості створення незвичайних пасхаль-
них атрибутів.

- Я вперше беру участь у фестивалі пи-

санок, - розповідає Тарас Приступа. - Піс-
ля подання заявки організатори відпра-
вили мені заготовку із склопластику ро-
міром 60х90см. Вирішив зобразити на ній 
українське село з церквою посередині. Пе-
редати у такий спосіб особливу красу рід-
ного краю.

Робота над розписом яйця тривала 
близько двох тижнів. Тарас намагався 
не відступати від канонів традиційної 
писанки, тож верх і низ заготовки від-
ділив блакитним кольором та прикра-
сив орнаментом із позолотою. 

- Для розпису писанки я викорис-
товував олійні фарби, - додає митець. 
– Після закінчення роботи покрив її 
лаком, щоб краще зберігалася на від-
критому повітрі і їй не зашкодив ні 
пил, ні дощ.

Тарас зізнається, досі створював 
писанки тільки завбільшки з куряче 
яйце. Однак цей досвід був цікавий, 

тож зупинятися не збирається. Зараз чо-
ловік працює над другою роботою – пи-
санкою для рідної Теребовлі,  яка буде при-
крашати місто протягом Великодних свят. 
Попередньо її планують встановити біля 
пам’ятника князю Васильку.

- Теребовлянська писанка буде трішки 

меншою, але сюжет хочу зберегти той са-
мий, - каже художник. - Не всі мають мож-
ливість поїхати до Києва на фестиваль, а 
так в Теребовлі буде своя, на радість всім 
землякам.

До слова, Тарас Приступа народився в 
Теребовлі. Любив малювати з дитинства. 
У 2006 році закінчив Теребовлянське вище 
училище культури за спеціальністю "Обра-
зотворче та декоративно-прикладне мис-
тецтво".  У 2009 - Дрогобицький держав-
ний педагогічний університет, де отри-
мав повну вищу освіту за спеціальністю 
"Педагогіка і методика середньої освіти». 
Учасник районних, обласних та декіль-
кох столичних виставок, 
його роботи знаходять-
ся в приватних колекці-
ях  України, Польщі, Іта-
лії, Греції, Фінляндії. 
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Юлія ТОМЧИШИН.

- Мама розказувала, що в дитинстві, 
коли я мала рік і три місяці, мені повніс-
тю обрізали волосся, щоб росло густіше й 
швидше. Після цього я ніколи вже не стри-
глася, лише підрівнювала кінчики, - розпо-
відає 19-річна Анжеліка.

Сьогодні дівчина є володаркою розкіш-
ного довгого волосся, яке, без сумніву, до-
зволило б їй претендувати на роль героїні 
в казці про Рапунцель. Анжеліка розповідає, 
що змалку звикла, що її так називають. Ще в 
школі вона виділялася своєю косою.

- Я навчалася у гімназії за два кілометри 
від мого дому, - згадує дівчина. - Навчан-
ня було на восьму годину. Мама вставала о 
шостій і будила мене, щоб встигнути розче-
сати й заплести коси.

Ріст Анжеліки - 1 метр 67 сантиметрів, 
а волосся, яке вже спускається нижче колін, 
в довжину досягає 1 метра 50 сантиметрів. 

Дівчина розповідає, що в її родині май-
же всі жінки мали довге волосся. У бабусі й 
хресної воно теж сягало рекордної довжи-
ни. 

- Вдома в нас є старі фото-
графії з бабусею Ніною, - каже 
Анжеліка. - Вона сидить, і ви-
дно, що волосся спускається 
їй до колін. Бабуся ніколи й 
не думала обрізати косу, і все 
життя з нею ходила. Нині во-
лосся вже не таке густе. Але 
вона й тепер заплітає тонень-
ку косу й викладає шпилька-
ми. Довге волосся і в моєї хрес-
ної, татової сестри, її особли-
вість, що воно біле. 

Навіть чоловіки в родині 
дівчини мали довге волосся. 
Батько, розповідає Анжеліка, 
свого часу відростив волосся 
нижче лопаток.

- В Україні для чоловіків це 
трохи незвично. Тато розпо-
відав: посперечався на ящик 
шампанського, що запустить 
коси, не буде обрізати. І за 5 
років виграв суперечку, - усмі-
хається дівчина. 

Батьки Анжеліки живуть у 
місті Дунаївці на Хмельниччині, 
а дівчина здобуває фах економіс-
та в Тернополі. В економічному 
університеті, де навчається, вже 
звикли до унікальної довгокосої студентки, 
хоча і дня не буває, аби хтось не оглянувся 

їй услід. Люди зупиняють 
і на вулиці, запитати про 
косу або ж висловити своє 
захоплення.

- Можуть підійти і обі-
йняти зі словами: "Ой, у 
вас таке гарне волосся, ми 
б хотіли своїй доньці чи 
внучці", - розповідає Ан-
желіка. - Питають, як до-
глядаю, навіть були ви-
падки, коли фотографува-
лися зі мною.

Догляд за таким во-
лоссям - це тривала про-
цедура, яка забирає ба-
гато часу. За волоссям ді-
вчина доглядає сама. Осо-
бливих засобів не вико-
ристовує, двічі миє шам-
пунем та один раз ополіс-
кує бальзамом. При цьому 
вона ніколи не користу-
ється феном. Миє волос-
ся на ніч, згодом закутує в 

рушник і ходить із розпущеним дома, поки 
не висохне. Завдяки цьому, каже, воно шов-
ковисте й приємне на дотик. 

Діюча українська рекордсменка з най-
довшим волоссям - Христина Кречківська з 
Дрогобича - на вісім років старша за Анже-
ліку. Довжина її волосся становить 2 метри 
45 сантиметрів, це зафіксували представ-
ники національного реєстру рекордів. А от 
у Книзі рекордів Гіннеса офіційно як найдо-
вше волосся зареєстрована зачіска китаян-
ки Ксіе Квіпінгт. Довжина її волосся – 5 ме-
трів 63 сантиметри. 

Анжеліка зізнається, що ніколи не дума-
ла про рекорди. А завдяки розкішному во-
лоссю вона, як і Рапунцель,  знайшла сво-
го принца. Андрій пишається неймовірною 
косою Анжеліки й перший переконує її, що 
не варто зістригати таку красу.

- Насправді я ніколи всерйоз не дума-
ла, щоб позбутися коси, - каже студент-
ка. - Хоча, звичайно, бували моменти, коли 
втомлююсь або дратуюсь. 
Андрій підійде й скаже - ти 
така гарна з ним. І одразу 
зникає бажання відрізати 
косу.

Õóäîæнèк ç Òåрåáîвëі ñтвîрèв 
ÄÂ² ÂÅËÅÒÅÍСÜÊ² ÏÈСÀÍÊÈ

Одну – на виставку до столиці, 
другу – для рідного міста 

Òåрнîïіëüñüка ñтóäåнтка 
ç рåкîрäнîþ äîвæèнîþ 
вîëîññÿ нå ñтрèãëаñü 18 рîків

Довжина коси Анжеліки Заянчуковської
вже майже така ж, як і ріст дівчини 

Антоніна БРИК.
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Штати  готові до Мінських
 переговорів

США готові долучитися до Мінських 
переговорів. Але Росія проти розши-
рення. Про таку позицію Дональда Трам-
па повідомили в команді Порошенка, пише 
«Оглядач». «У команді президента Поро-
шенка неофіційно розповідають, що Трамп, 
на відміну від свого попередника Барака 
Обами, не проти приєднання США до Мін-
ського процесу. Росія, на думку українських 
дипломатів, усіляко намагається «похова-
ти Мінськ», зокрема шляхом проведення 
переговорів у новому форматі», - йдеться у 
повідомленні. Це ж джерело каже, що кан-
цлер Німеччини Ангела Меркель проти но-
вого формату.

Ісландія перенаситилася 
туристами

Ісландія перестала справлятися з на-
пливом туристів: готелі тут заброньова-
ні на багато тижнів вперед, оренда авто 
стала проблемою. Але головне - природ-
нім пам’яткам, заради яких мандрівники і 
приїжджають в Ісландію, завдається шко-
да, повідомляє «Atorus». В Ісландії про-
живає всього 332 тисячі осіб. При цьому в 
2017 році очікується 2,3 млн.туристів. Вла-
да має намір обмежити турпотік, щоб кра-
їну буквально «не затоптали». Для цього в 
Ісландії хочуть збільшити туристичний по-
даток і ліцензувати доступ турфірм до дея-
ких пам’яток. 

Італія призупинить дію Шенгену
У зв’язку з проведенням саміту Вели-

кої сімки у травні цього року Італія май-
же на місяць призупинить дію Шенген-
ської угоди, пише znaj.ua. За словами гла-
ви МЗС Італії Марко Мінніті, на час прове-
дення саміту на Сицилії, куди з’їдуться по-
над 20 тисяч делегатів, посилять мит-
ний контроль на усіх кордонах країни. «У 
зв’язку із самітом G7 в Таорміне, з 10 трав-
ня і до кінця місяця тимчасово буде введе-
но контроль на внутрішніх кордонах кра-
їни, а також у наземних, повітряних і мор-
ських пунктах пропуску в Італії», - сказав 
міністр. Засідання G7 відбудеться на Сици-
лії 26-27 травня. 

Павуки здатні з’їсти 
всіх людей за рік

Європейські вчені Мартін Ніффелер 
і Клаус Біркхофер підрахували, що па-
вуки теоретично можуть з’їсти всіх лю-
дей на планеті за один рік. Біологи опу-
блікували результати дослідження в жур-
налі «Science of Nature». Згідно з їхніми під-
рахунками, маса здобичі, яку поглинає сві-
това популяція павуків на рік, варіюється 
від 400 до 800 мільйонів тонн, пише «The 
Washington Post». Водночас, сумарна біома-
са семи мільярдів жителів планети складає 
357 мільйонів тонн. Таким чином, павуки 
можуть з’їсти за рік усе людство і все одно 
залишаться голодними.

Путін пригрозив 
Америці ядерною зброєю

Путін пригрозив Сполученим Шта-
там з Архангельска під час форуму «Арк-
тика - територія діалогу». Він наголосив, 
що конфлікт Росії з Україною може при-
звести до глобальної катастрофи. Про це 
повідомляє ТСН. Очільник Кремля висло-
вив сподівання, що американці «стануть на 

шлях співпраці». І нагадав: обидві держави 
є ядерними. 

Фермери в Індії потерпають 
через папуг-наркоманів

В Індії фермери скаржаться на папуг, 
які регулярно прилітають на опійні ма-
кові поля і знищують близько 10 відсо-
тків урожаю, повідомляє «Mirror.co.uk». 
Кількість птахів, які прилітають на поля 
опійного маку, зростає щороку. Папуги-
наркомани вичікують, доки працівники 
надріжуть коробочки маку, щоб допомог-
ти їм дозріти. Птахи тихо підлітають до по-
лів, кидаються вниз, відкушують стебло 
під коробочкою, а потім відлітають зі сво-
єю здобиччю і з’їдають. Наївшись, засина-
ють на кілька годин. Зазвичай, папуги га-
ласують, коли збираються у зграю. Але 
ці птахи стали настільки розумними, що 
не видають жодного звуку, коли приліта-
ють на поля. Виробництво опійного маку, 
який вирощують для виготовлення ліків, 
жорстко контролює влада. Через знижен-
ня врожайності фермери отримують попе-
редження, оскільки, незважаючи на нашес-
тя папуг, державі потрібно передати суворо 
встановлений обсяг урожаю. 

Велика Британія може 
розпочати війну?

Британія може почати війну за Гі-
бралтар, якщо Іспанія захоче приєднати 
його. Те ж зробила Маргарет Тетчер, коли 
Аргентина окупувала Фолклендські ост-
рови. «35 років тому інша жінка-прем’єр-
міністр відправила війська через півсвіту 
для захисту свободи іншої групи британців 
від іншої іспаномовної країни, і я абсолют-
но впевнений, що чинний прем’єр-міністр 
продемонструє таку ж рішучість для за-
хисту населення Гібралтару», - сказав екс-
лідер Консервативної партії Майкл Говард, 
передає «Апостроф». Прем’єр Британії Те-
реза Мей теж належить до Консерватив-
ної партії. Вона повідомила головному мі-
ністру Гібралтару Фабіану Пікардо, що Бри-
танія підтримує народ і економіку Гібрал-
тару. Й пообіцяла включити гібралтар-
ських політиків у процес Brexit.

Литовська розвідка: Росія 
готується до блискавичних атак

Росія нарощує військові сили на кор-
доні з країнами Балтії. На сьогодні РФ 
здатна протягом 24-48 годин розпочати 
бойові дії проти них. Про це йдеться у зві-
ті державного департаменту безпеки Лит-
ви та департаменту військової розвідки мі-
ноборони, повідомляє «Delfi». Литовські 
розвідники стурбовані помітним зміцнен-
ням режиму Путіна і вважають, що цьо-
го року головною метою Кремля є забез-
печення стабільності режиму та створен-
ня сприятливих умов для переобрання Пу-
тіна на новий термін. Експерти прогнозу-
ють: РФ й надалі проводитиме агресив-
ну зовнішню політику з метою компенсу-
вати потенційне суспільне невдоволення 
соціально-економічною ситуацією. Крім 
того, Росія продовжує зміцнювати позиції в 
Калінінградській області, де розгорнуті ра-
кетні комплекси «Іскандер», корвети з кри-
латими ракетами «Калібр», берегові ракет-
ні комплекси «Бал» і «Бастіон», частина з 
яких здатна атакувати цілі на землі. Про-
ведення поряд з балтійськими кордонами 
великомасштабних «раптових» навчань 
означає, що РФ орієнтується на швидкі вій-
ськові дії, без тривалої підготовки, позбав-
ляючи можливості противника ефективно 
реагувати. Литовська розвідка загостри-
ла увагу на білорусько-російських навчан-
нях «Захід-2017», запланованих на вере-
сень. Адже «цілком можливо, що кількість 
учасників навчань значно перевищить за-
явлену, а в сценарії закла-
дуть збройний конфлікт 
із НАТО».

Гройсман обіцяє величезну 
реформу-сюрприз

Кабмін готує земельну реформу, за-
явив на засіданні уряду прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. «Я багато чую кри-
тичних висловлювань про запуск обігу зе-
мель. Але точно знаю: те, що запропонує 
уряд, буде величезним сюрпризом, у тому 
числі для наших псевдореформаторів і по-
пулістів», - заявив він. Уряд запропонує «аб-
солютно якісну модель обігу земель», ска-
зав прем’єр. І додав: «Не в інтересах вели-
ких холдингів, іноземних інвесторів, а в ін-
тересах теперішнього українського грома-
дянина. Ці три критерії будуть присутні в 
реформі, яку запропонуємо. Це буде тільки 
на користь українців-власників землі». Ре-
форму уряд представить найближчим ча-
сом. Її підтримують міжнародні партнери, 
сказав прем’єр.

Глава НБУ отримала 
за рік космічну суму доходів

Глава НБУ Валерія Гонтарева заде-
кларувала 56,95 млн. гривень доходів 
за 2016 рік. Також має 2,65 млн. доларів 
на банківському рахунку. Про це свідчать 
дані е-декларування, повідомляє телека-
нал «24». Отже, торік Гонтарева отримала 
від продажу частки в «ICU Holdings Limited» 
52,57 млн. гривень, відсотки за вкладом в 
«Укрексімбанку» - 2,37 млн., зарплата - 1,97 
млн. Гонтаревій належить дачний будинок 
- 250 кв. м і земельна ділянка - 900 кв. м у 
Київській області, а також квартира в сто-
лиці - 106 кв. м. Чиновниця має дві автівки: 
«Porsche Panamera» 2012 випуску і «Porsche 
Cayenne» 2013 року. Чоловік і син Гонтаре-
вої також володіють чималими статками.

У парламенті працює лише…
 331 нардеп

У березні на робочому місці у Верхо-
вній Раді були лише 331 народний де-
путат із 423. Восьмеро народних обранців 
узагалі пропустили всі засідання Ради, по-
відомляє комітет виборців України. «Це не 
сприяє довірі виборців ані до таких осіб, ані 
до парламенту в цілому», - заявили в орга-
нізації. 

До Іловайського котла 
доклав руки штаб?

Генштаб ЗСУ зробив багато для того, 
аби організувати Іловайський котел. Про 
це йдеться на інформаційному ресурсі ZIK. 
«Взагалі, дуже велике питання: навіщо було 
обходити Донецьк через Іловайськ? А потім 
сам Муженко виправдовувався, ніби вони 
не сподівалися, що війська Росії зайдуть 
на територію України», - сказав військовий 
експерт Олег Жданов. «Суспільство потріб-
но було налякати великою кількістю жертв 
та гучною поразкою ЗСУ. Вони хотіли пока-
зати, ніби іншого рішення, ніж так зване 
дипломатичне врегулювання конфлікту та 
встановлення лінії розмежування, немає», 
- додав інший військовий експерт Дмитро 
Снєгірьов. І Жданов, і Снєгіроьов вважають, 
що Іловайський котел - результат політич-
ного рішення. А втрати української сторо-
ни в цих боях применшили в рази.

Україна - четверта у світі 
за кількістю переселенців

Голова комітету з питань прав лю-
дини, національних меншин і міжнаці-
ональних відносин Григорій Немиря за-
явив, що Україна посідає четверте міс-

це в світі за кількістю переселенців. За-
раз в Україні 1,7 млн. вимушених пересе-
ленців - і це в країні з населенням у трохи 
більше 40 мільйонів. «Україна - четверта у 
світі за кількістю внутрішньо переміщених 
осіб після Сирії, Іраку та Ємену. Це вражаючі 
цифри», - наголосив нардеп. 

Пожежа у Балаклії знищила 
70 відсотків боєприпасів

На базі збереження у Балаклії зали-
шилося трохи більше 30 відсотків боє-
припасів. Про це повідомив міністр оборо-
ни Степан Полторак. «Причому, лишилися 
ті, що є для нас дефіцитними», - додав він. 
Кабмін виділив 100 мільйонів гривень для 
проведення заходів щодо ліквідації наслід-
ків надзвичайної ситуації в Балаклії Харків-
ської області. 

За «зеленою картою» - 
українці серед лідерів 

Україна посіла третє місце серед кра-
їн, які подали заявки на «зелену карту» 
США. У 2015 році (останній рік із доступ-
ними детальними даними за заявками від 
країн), близько 12 відсотків із 14,4 млн. лю-
дей, які подали заявки на участь у лотереї, 
складали громадяни Гани - 1,7 млн., пові-
домляє «Pew Research Center». Ще 10 від-
сотків, або близько 1,4 млн. кандидатів, 
були з Узбекистану. Третє місце в України 
з близько 1,3 млн. претендентів. За кількіс-
тю переможців Україна також увійшла до 
топ-десятки, посівши восьму позицію. То-
рік українці отримали 1762 «зелені карти». 

«Нова пошта» підвищила тарифи
Із 1 квітня «Нова пошта» змінила та-

рифи на послуги доставки територією 
України. Про це повідомляє прес-служба 
компанії. Тарифи на доставку у відділення 
посилок, вагою від 5 до 15 кілограмів, поси-
лок і документів у мінімальній ваговій ка-
тегорії до 0,1 кілограма, а також докумен-
тів і посилок  типу «Адреса-Адреса» у се-
редньому змінилися на 3-5 гривень. Пере-
глянули і вартість доставки вантажів ва-
гою понад 30 кілограмів. Також зміниться і 
вартість зворотної доставки документів по 
Україні з одного відділення - в інше - на три 
гривні, адресної - на п’ять гривень. Зміни 
пояснюють збільшенням витрат на пальне 
на 15 відсотків та підвищенням цін на ком-
послуги, через що на 10 відсотків зріс фонд 
утримання приміщень.

Уряд хоче, аби всі декларували
 свої прибутки

Кабмін планує ухвалити законопро-
ект про введення загального деклару-
вання доходів фізичними особами до 
кінця цього року. Про це йдеться у «Пла-
ні пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», пе-
редає «Новий час». Уряд доручив Мінфіну, 
ДФС, НБУ, НАПК, НАБУ і Мінсоцполітики 
розробити законопроект про загальне де-
кларування доходів і витрат фізичних осіб, 
а також про податковий контроль з вико-
ристанням непрямих методів за відповід-
ністю доходів і витрат громадян. У Кабмі-
ні запевняють, що такі заходи дозволять 
ефективно боротися з «тіньовою економі-
кою» та протидіяти «розмиванню» подат-
кової бази.

В окупованому Донбасі - 
епідемія туберкульозу

В окупованому Донбасі триває епіде-
мія туберкульозу, яку керівництво псев-
дореспублік ретельно приховувало. Про 
це «Газеті по-українські» розповів доне-
цький лікар Олександр Чернов. «Епідемія 
почалася в 2015 році. Довго відтягували її 
визнання. Вішали якісь плакатики про ко-
ристь ранньої діагностики. Але лікарям про 
це забороняли говорити. Більшість хворих 
не підозрюють про свій діагноз, або не звер-
таються за лікуванням. Найгірше те, що на 
Донбас «орки» приїжджають із повним «бу-
кетом» хвороб. І з туберкульозом, зокрема. В 
«ЛНР» епідемію визнали на «вищому» рівні. 
У «ДНР» поки що мовчать. Але там ситуація 
ще гірша, ніж на Луганщині», - сказав лікар.

Україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Ще в інтернаті 
Оксана мріяла 
про велику 

дружну родину. Хоч 
мала блискучий атестат, 
вступати  на подальше 
навчання не стала. 
Розуміла, що треба мати 
власну копійку, житло. 
Пішла працювати на 
фабрику. Радощам її не 
було меж, коли фабком 
надав їй кімнату в 
гуртожитку.

На фабриці Оксана познайо-
милася з місцевим хлопцем. У 
Павла очі – глибокі, карі. Вони 
наче поглинали її всю, коли вони 
зустрічалися поглядами, зму-
шували шалено битися її сер-
це. Струнка, тендітна, усміхнена 
Оксана, з симпатичними ямочка-
ми на щоках, теж запала хлопце-
ві в душу.

Якось після вечірньої зміни 
Павло провів її до гуртожитку. У 
повітрі пахло зеленню, квітами і 
ще чимось дивовижним, весня-
ним, від чого крутилася голова 
і ставало млосно і щемко. Пав-
лові ніяк не хотілося відпуска-
ти дівчину. Він несподівано міц-
но стиснув її в обіймах, обсипав 
поцілунками: «Яка ти прекрас-
на, Оксаночко. Ти заворожила 
мене своєю красою і ніжністю. 
Я зрозумів, що не можу без тебе 
жити…».

Павлові батьки настороже-
но сприйняли новину про те, 
що син хоче одружитися. Йому 
ж лише 20, та й наречена – ін-
тернатська дитина. Хтозна, яко-
го вона роду, які гени успадкува-
ла… «Та все в порядку в Оксанки 
з генами. А батьки її загинули у 
страшній аварії», - розраджував 
рідних Павло. Оксана дуже зра-
діла, довідавшись, що у Павла є 
старша сестра Яна, адже завжди 

мріяла про сестру. Отож, братова 
і буде її сестрою, подумала.

Весілля справили гучне. У бі-
лосніжному платті і вельоні, за-
квітчаному зеленим міртом. 
Оксана була схожа на казкову 
фею. «Красуня», - перешіптува-
лися гості. Батьки були приємно 
вражені, коли Оксана і їм, і Яні по-
дарунки вручила. У біді, мовляв, 
навчилася копійку до копійки ту-
лити, отож, господинею буде.

Оксана ніколи не задуму-
валася над тим, чому у рідний 
дім прийняли невістку, а не рід-
ну дочку. І у них, і в Яни з сімей-
ством добротні помешкання, які 
збудував свекор Нестор – май-
стер на всі руки. Навіть у сусідні 
села його кликали. Та одного дня 
їх сусідка, старенька баба Мар-
та, відкрила Оксані таємницю: її 
Павло ще з дитинства хворіє. Ще 
як хлоп’ям упав із грушки і довго 
не міг опритомніти… Тому бать-
ки й радили синові приводити 
невістку додому, аби сам у зяті не 
йшов, на очах був. Оксана – сиро-
та, була підходящою кандидату-
рою.

Звісно, вона не збиралася 
ні про що розпитувати чолові-
ка. Павло перший почав розмо-
ву, коли Оксана повернулася від 
сусідки. «Мабуть, ти уже про все 
знаєш, Оксано. Не може бути, аби 
Марта не розповіла. Вибач, що 
приховав правду від тебе, тай-
ком пив ліки, хоч розумів – довго 
так тривати не може – сильні го-
ловні болі дошкуляють мені усе 
частіше», - якось винувато мовив 
Павло.

Його знову слід було госпіта-
лізувати. В цей час Оксана зрозу-
міла, що вагітна. Нестор вибив-
ся із сил, щоб заробити кошти на 
лікування сина. А коли лікарі по-
рекомендували термінову опе-

рацію, спокій залишив їх оселю, 
адже таких грошей у сім’ї не було. 

Безутішно ридала свекруха 
Стефанія, аж зчорнів від горя Не-
стор. Оксана теж не знала, як ви-
йти з біди. І тоді вона вирішила 
піти до Яни, чоловік якої саме по-
вернувся з-за кордону. Може, хоч 
частину грошей позичить, усе-
таки Павло – її рідний брат.

Яна навіть присісти Оксані не 
запропонувала. Не промовила і 
слова співчуття. Слухала Оксану 
і продовжувала переписку в Ін-
тернеті.

«То я піду?», - невпевнено 
спитала Оксана. Яна, насупив-
шись, мовила: «Надарма гроші 
тратиш. Хвороба ця – задавнена. 
Ніяка операція не допоможе. Чо-
ловік мій десять років по заро-
бітках, а ми жодного разу на морі 
не були. На днях з дітьми зібра-
лися їхати. Отож, лишніх грошей 
нема. Але ти не падай духом. До 
церкви піди. І на роботі у Павла 
могли б допомогти. Тим паче, й 
ти там працюєш», - строчила Яна 
гострими осколками у саме сер-
це Оксани. «Дякую за пораду», - 
заледве витиснула з себе Оксана 
і вийшла в сльозах з хати.

Люди не відвернулися від їх 
горя. Павла прооперували у ки-
ївській клініці. Вдома він зано-
во вчився ходити, адже довго не 
зводився з ліжка. Оксана розти-
рала йому задубілі суглоби, роби-
ла масажі. Згодом народила близ-
нючок – Катрусю і Настуню. Було 
важко, ой, як важко, але вона не 
нарікала на долю. Терпляче несла 
свій хрест і дякувала  Господу за 
те, що у її донечок є батько.

Минали роки. І хоч життя в 
Оксани з Павлом було важке, вуз-
лувате, та її завжди рятувала і 
виводила на рівні дороги щира 
молитва.

Доньки чудово закінчили 
школу, вступили до вишу. Окса-
на з Павлом створили невелич-
кий бізнес. Стефанія натішитися 
не могла невісткою. Любила при-
хвалювати її перед знайомими. 
Яна, бувало, єхидно усміхалася, 
коли Оксана вела Стефанію по-
під руку, бо у свекрухи дуже бо-
ліли ноги. Сумно було матері від 
того, що не лише свій дім обгоро-
дила Яна високим кам’яним му-
ром, а й ніби себе саму – ні піді-
йти, ні під’їхати до гордячки. Ро-
боту в бухгалтерії Яна давно за-
лишила. Для пристойного жит-
тя вистачало коштів, які надси-
лав чоловік Євген. Вона ні в чому 
собі не відмовляла. І себе, і синів 
за останньою модою вдягала, усі-
лякої техніки їм накупила. Час-
то засиджувалася з подругами в 
барі, а до батьківської хати дав-
но не ходила і до себе рідних не 
кликала.

Та одного літнього дня чор-
ним птахом прилетіла в їх дім 
страшна звістка: у далекій Пор-
тугалії її чоловіка знайшли 
мертвим на смітнику. Яна мало 
не збожеволіла від горя. Великі 
кошти треба було, аби привез-
ти його. А вона якраз витрати-
ла гроші на другу машину, щоб 
кожен з синів мав власну. Окса-
на сама пішла по людях за допо-
могою. Разом з Павлом органі-
зували похорон. 

Та одна біда покликала за со-
бою іншу. Добро і достаток час-
то розбещують людей. Так стало-
ся і зі старшим сином Яни – Олек-
сієм. Незадовго після смерті Єв-
гена, хлопець зв’язався зі сум-
нівною компанією у місті, де на-
вчався, яка грабувала квартири. 
Скоро їх чекає суд. Яна розуміла: 
треба шукати хорошого адвока-
та, а це, звісно, вимагає чималих 

коштів, яких тепер у неї, на жаль, 
нема. «О, Боже милостивий, що 
робити мені?», - безпорадно ри-
дала Яна. Не могла повірити, що 
син міг вчинити злочин. Як бра-
кувало їй в цю мить своїх рідних! 
Але вона не зможе відважитись 
піти  до них. Бо що скаже їм? Що 
усі ці роки насміхалася з Оксани 
і Павла, що не вміють жити, на 
найнеобхіднішому економлять? 
Тепер Господь, мабуть, покарав її 
за те, що відвернулася від роди-
ни. Жила в достатку і не відала, 
що іноді людина не має сили збу-
дувати своє життя по-іншому, а 
тільки так, як призначено з неба.

І хоч вона мовчить про своє 
нове горе, все ж чудово розуміє, 
що скоро про це дізнаються усі. 

«Навчи мене, Боже, благаю, як 
чинити маю?» - приклякла Яна 
ввечері перед образами  і сльози 
градом покотилися по її схудло-
му обличчю.  А зранку, перехрес-
тившись, важкою ходою пішла до 
батьківського дому. На подвір’ї 
застала Оксану, яка проціджува-
ла крізь марлю молоко. Обличчя 
Яни нервово засіпалося, їй забра-
кло дихання: «Оксанко, сестрич-
ко, прости мені, прошу тебе. Зно-
ву великий клопіт маю. Втрати-
ла чоловіка, а тепер і сина втра-
тити можу. Сил більше нема!» 
Яна у розпачі схопилася за го-
лову. Мов несамовита, носилася 
подвір’ям туди-сюди: «Не дивися  
ти на мене так здивовано. До кого 
ж мені було йти, як не до вас? Ми 
ж – рідні, чи не так, Оксано?» 

Вітер колихав високою топо-
лею, розсипав по подвір’ю пух-
насті парашутики. Оксана стоя-
ла, мов заворожена. За стільки 
років такою Яни вона ще не ба-
чила. 

«Заспокойся. Присядь на ла-
вочці, Яно. Зараз покличу Павла 
і ти нам усе за порядком розка-
жеш. Звісно, ми щось придумає-
мо. Мусимо. Ти права, Яно – ми ж 
свої, рідні…».

Марія МАЛІЦЬКА.  

Струни серця
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Невигадана історіяМаксимко не 
плакав. Та й вже 
сил не мав. Лише 

оченята пломеніли, наче 
іскорки від ватри. Саме 
в них билося ще життя, 
а тіло було схоже на 
ватяну ляльку. Хлопчина 
сумовито оглядав навислу 
стелю, мляво вертів 
головою в бік матері, яка 
поралася біля печі і пекла 
паску на Великодні свята. 
Зацікавлено вловлював 
відбитки вогню, що 
гуляли по її зчорнілому 
обличчю, сивих пасмах 
колись розкішних кіс.

Марія серцем відчула дотик 
синового погляду. Незчулася, 
як птахом впала перед святи-
ми образами і заклякла. Потріс-
каними вустами почала гаря-
че вимолювати у Господа Бога 
здоров’я і видужання єдиного 
синочка.

- О, премилосердний Боже, 
Отче, Сине і Святий Духу, нероз-
дільній Тройці Тобі поклоня-
ються і Тебе славлять! Зглянь-
ся милостиво на раба Твоєго 
Максимка недужого, відпусти 
всі провини його, подай йому 
зцілення від хвороби, поверни 
йому здоров’я і сили тілесні, по-
дай йому довге й щасливе жит-
тя, земні й духовні Твої блага, 
щоб він разом з нами приносив 
подячні молитви…

- Мамо, - тихим голосом по-
кликав син Марію, - пити хочу, 
сушить у роті.

Встала, зачерпнула води, на-
поїла дорогу кровинку. Присіла 
поруч і стала гладити по голів-
ці. З долею вже змирилась. За 
останні місяці була схожа на ви-
сохлу стеблину.

Максимко мав три рочки, 
коли виліз на горище по драби-
ні, а звідтіля впав ниць. Напів-
живого принесли до хати. Чим 

тільки не лікували, чим не 
поїли, яких тільки знахарів не 
привозили. Все марно. Щонеді-
лі й свята давала Марія на служ-
бу Божу. Покійні бабця з дідом 
аж до Києва і Почаєва ходили за 
святим узваром. 

Але й це не допомагало. Ось 
уже ніжки перестали слухатися, 
рученьки безпомічно повисли. 
Лише оченята сумно дивилися 
на Марію.

Третій рік нещастя не поки-
дає її хату. Після трагічного ви-
падку Остап, Маріїн чоловік, по-
кинув їх з Максимком і невідо-
мо куди подався. Малий не раз 
запитував у матері про батька, 
хотів, аби тато піклувався про 
нього, вирятував з тяжкої неду-
ги. Та не судилося…

Днями пан отець Василій за-
ходив провідати малого, благо-
словив на Боже виздоровлення. 
За журбою не почула, як до кім-
нати зайшли сусідські хлоп’ята 
– Іванко і Микола.

- А ми до Максимка, писанки 
принесли йому до посвяти. 

Хлопець жадібно розглядав 
розмальовані яєчка. Як хотіло-
ся взяти їх до рук, та не відчу-
вав їх. Але він був у захопленні: 
друзі про нього не забули!

Дитячий сміх, безтурбо-
ття ще довго кружляли навко-
ло Максимка. Він дуже радів та-
ким відвідинам. Коли почало 
сутеніти, діти пішли. Марія за-
палила лампу і почала збира-
тися до Плащаниці. Вдягнула-
ся у все темне , лише із шеліно-
вої  хустки проглядали червоні 
ружі.

- Максимку, синочку, я до 
церкви, довго не буду, - тихо мо-
вила. – Ти поспи, я хутко.

У храмі за-
палила свіч-
ку і застигла 
перед полот-
нищем із зобра-
женням Ісуса Христа. Біля себе 
нікого не помічала, лише мо-
лилася, била поклони, шепоті-
ла: помилуй і спаси. Встала, по-
цілувала отця в руку, пішла до 
виходу. Прихожани розтупи-
лися перед її згорьованою тін-
ню. В глухому зойку обхопи-
ла дерев’яний хрест, що  стояв 
біля  церкви: «Боже, за що Ти 
мене так тяжко покарав!».

Невидимою сновидою  посу-
нула до своїх нездоланих злид-
нів. Перед собою не виділа ні-
чого. Навмання зайшла до хати, 
не роздягаючись, згорнувшись 
калачиком, заснула біля сина. 
У передвеликодню суботу по-
ралася цілий день по обійстю, 
наводила порядок, прасувала… 
Вже при місяці готовила кошик 
для освячення. Зверху поклала 
кругленьку бабку.

Максимко радів завтраш-
ньому святові по-своєму, готу-
вався до нього. Вивчив декіль-
ка нових молитв, віршів. Але 
найбільшою надією для хлопця 
було те, що мама обіцяла взяти 
його до церкви.

Тільки пробився перший 
ранковий просвіток, Марія з 
малим на плечах пустилася в 
дорогу.

- Мамо, - шепотів на вухо 
Максимко, - як гарно надворі. 
Травичка вже зелена і стежки 
сухі. Мамо, мамо, а людей стіль-
ки! Дивись, які всі файні, - аж до 
церкви невгамовно щебетав.

Наче ангелятко, слухав служ-
бу Божу, яку відправляв отець 

Василій. Дивувався, що вусатий 
дядько Карпо, коли виносили 
святу Плащаницю, на всю церк-
ву вистукував дерев’яним ка-
латалом.  Разом з усіма миряна-
ми і вони при співі «Христос во-
скрес!» обійшли навколо хра-
му. А потім заграли мідним бам-
канням дзвони. Всі хрестили-
ся, ставали з кошиками у видо-
вжене коло. Максимко, не зводя-
чи очей, пильно дивився, як свя-
щеник  кропить паску водою і з 
кожним вітається: «Христос во-
скрес!» Підійшов і до них. Хлоп-
чик прикипів голівкою до мами-
них грудей. Освятивши їх пас-
ку, отець Василій поклав до їх-
нього кошика крашанок і гроші. 
А Максимкові почепив на шию 
золотавий хрестик, поцілував 
у чоло і промовив: «Нехай Бог 
тебе береже».

Вдома засвітили свічку, по-
молилися і приступили до свят-
кової трапези.

- Мамо, а ти візьмеш мене 
ще до церкви? – запитував ма-
лий.

- Візьму, синку, - відповідала.
- А коли?
- Та скоро, он гаївки ще бу-

дуть, підемо подивимось, та й 
на гробах буде правитись. Піде-
мо, бери їж, - і клала йому у рот 
шматочок яйця чи бабки.

З полудня Максимко весь 
горів, тіло обливалося потом, 
в животі клекотіло і пекло. На 
крик Марії збіглися сусіди. Всі 
нахилилися над слабою крихіт-

кою, хотілося чимось зарадити, 
допомогти.

Максимко навіть не стог-
нав, він уже звик до болю, лише 
скорботно водив згасаючими 
оченятами і тихо кликав маму, 
просив пити. В скорому часі 
прийшов отець Василій і при-
ступив до сповіді і причастя. 
Присутні схлипували і тихо мо-
лилися. На Марії лиця не було. 
Вона покірно споглядала, як 
згасає її єдина гірка втіха і зі-
ронька. Максимко, широко роз-
кривши повіки, ще раз глянув 
на всіх востаннє і, напруживши 
безпомічне тіло, заснув навіки.

Хоронили Максимка всім се-
лом. А він, безвинна душа, ле-
жав у домовині, склавши по-
жовклі висохлі рученята, без-
мовно назавжди прощався із 
любим йому світом. Він не ба-
чив білого весільного букета, 
зграї бузьків, що кружляли у 
височині, не бачив хрестом роз-
пластаної матері над бездим-
ним тілом і моря лісових квітів, 
що принесли йому однолітки. 
Він відходив до Ісуса Христа, ко-
трий брав віднині його під свою 
опіку…

Провідну неділю сколих-
нув тривожний гул дзвонів. 
Село здригнулося від страшної 
звістки: Марія наклала на себе 
руки...

Зеновій ВИСОЦЬКИЙ, 
член Національної 

спілки журналістів України.
Збаразький район.

Вічні істини
*        *        *

Пам'ятайте це: ніхто інший не може ви-
рішувати за вас. Всі чужі заповіді, всі накази, 
всі моралі тільки скалічать вас. Ви повин ні 
вирішувати за себе самі, ви повинні взяти 
своє життя у власні руки. Інакше життя 
буде продовжувати стукати в двері, а вас 
ніколи не буде вдома - ви завжди будете десь 
в іншому місці.

Ошо.*        *        *
Дуже важливо - відчути і прийняти погоду 

один одного. У всіх вона різна. Один живе у вічній 
осені з рівномірними і байдужими дощами, інший 
- в одухотвореній весні, де після дощового дня на-
стає сонячний.

Важливо не примушувати близького бути тим, 
ким ти хочеш його бачити. Чи дорікати. Все одно він 
залишиться собою, повернеться в свою погоду, не-
хай і найхолоднішу на планеті...

Ельчин Сафарлі. 
*        *        *

Поки ти стоїш обличчям до свого минулого,  
ти повернений іншим місцем до свого майбутнього.

Автор невідомий.

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: студентка Чортківського 
педагогічного ліцею (музичне відділення), 
скрипалька Людмила Григорів.

мріяла про сестру. Отож, братова рацію, спокій залишив їх оселю, Доньки чудово закінчили 
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На життєвих  
перехрестях Максимків Великдень

Мелодія чарівна і мінлива,
Немов весна - і довга, 

й нетривка.
Серце купається у звуках 

цих грайливих,
І завмирає враз 

на кінчику смичка...

Молитва - то бальзам  
душі людської
Коли думки рояться невеселі,
І суєта мирська затягує мене,
Тоді звертаю погляд свій до неба, - 
І ніби на землі немає більш мене.

Стою в молитві, в тиші, у спокої,
І час - не час, і вимір  не такий.
Молитва - то бальзам душі людської,
Яка міняє світ на неземний.

Прийдімо в покаянні і в любові,
Залишмо хоч на хвильку все земне.
Розкриймо книгу мудрості святої,
Подякувавши Господу за все.

Лелеки

Ранок, світанок, дивлюся у шир,
Чую десь шум, бачу розмах я крил.
В небі лелеків  пара летіла,
Над обійстям моїм коло зробила.

Гарні   обоє - краса  ж  бо яка!
Лелека перед вів, ззаду вона.
Щастям раділи, радість несли,
Весну на  крилах нам принесли.

Вірності вашій заздрить людина.
В нас, у людей, зрада-провина
Часто пронизує серце стрілою -
Не примиритися з долею тою.

Долі вже різні, шляхи далекі.
Ми звемось  – люди, ми не лелеки,
Та, мабуть, краще у них навчатись,
Як жити треба, не розлучатись.

Спочатку зрада, потім - розплата,
Діти терплять за гріх мами й тата.
Може, частіше нам в небо  дивитись,
Бога  просити, не помилитись.

Не дати зраді себе ошукати,
Лелечу вірність нам зберігати.
Буде тоді у нас щастя в родині,
Щастя в родині, в сім’ї,  в Україні.

Мово рідна моя
Мово рідна моя, українськая  мово,
Ти перлина віків, голос твій світанковий.
Ти - наснага життя, віри щиреє слово,
Зігріває воно завжди нас барвінково.

Ти - колиска віків, що гойдала нас здавна,
І співала пісень, нас до волі вела.
Мово рідна моя, з діда-прадіда славна.
Воля, стійкість і віра в тобі завжди жила.

Боротьба віковічна - така доля у тебе:
Циркуляри, відмови, лиш би ти не жила.
В боротьбі ти зняла цю полуду із себе,
Встала твердо на ноги, мово рідна моя!

Бо міцніє наш дух з давніх літ і понині.
Гасло є в нас таке: «Ми єдині, єдині.
В боротьбі, у молитві, у щирому слові!».
То ж будьмо єдині у мові!

Калина
Тужливо так прощалася калина 

з білим світом,
Бо стовбура її торкнулася 

людська рука…
 Не приголубити, не милуватись її цвітом,
А доторкнулася, щоб вкоротить 

її життя.

Як плакала  калина - серце рвалось,
Пелюстки білі падали з гілля.
Вона тремтіла вся, вона не сподівалась,
Що  рано так обірветься її життя.

А мріялось калині: зорі, тихий вечір,
І місяць–красень  світить з висоти.
Неначе погляд, промінь кинув їй на плечі,
Але цього не буде вже. «Прости.

Спасибі, друже мій, за потаємний шепіт,
За ласку, за турботу, за любов.
Можливо, з іншою зустрінеш 

світлий вечір,
Але мене не буде вже, 

не буде більш розмов».

Задумавсь місяць, затужив, заплакав.
Не в силі він кохану врятувати.
І промінь світла , як любові доказ,
Він засвітив, щоби назавжди 

попрощатись.
  

Оксана МАХНІЦЬКА.

У квітні в Україну прилітають 
ластівки, несучи на своїх крилах 
тепло та добрі надії. А у селі 

Магдалівка Підволочиського району 
першою ластівкою тішилися ще 
наприкінці зими. Саме тоді місцева 
поетка, вчитель-філолог, заступник 
директора  з навчально-виховної роботи 
Магдалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 
родини Голоядів Оксана Махніцька 
презентувала свою першу поетичну 
збірку «Сповідь у слові». Збірка – 
надзвичайно щира і душевна, повна 
любові до Всевишнього і до людей, як і 
сама авторка.
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Ярмоленко розігрався
Матчами 23-го туру стартував другий етап чемпіонату Укра-

їни з футболу
1 група
"Чорноморець" – "Олімпік" - 0:0;
"Олександрія" – "Динамо» - 1:4;
"Зоря" – "Шахтар" - 1:2.
2 група
"Дніпро" – "Зірка" - 1:0;
"Ворскла" – "Волинь" - 2:0;
"Карпати" – "Сталь" 2:0.
Капітан «Динамо» Андрій Ярмоленко забив 150-й і 151-й голи 

на офіційному рівні. Форвард киян зробив дубль в Олександрії – його 
перший у цьому матчі гол влетів у ворота господарів на 84-й хви-
лині, а вже у доданий арбітром час Ярмоленко відзначився вдруге.

24 жовтня у грецькій Олімпії відбудеться цере-
монія запалення Олімпійського вогню XXIII зимових 
Олімпійських ігор 2018 року, які пройдуть у південноко-
рейському Пхьончхані.

Після тижневої подорожі Грецією вогонь передадуть 
організаторам найголовнішого старту чотириріччя.

Сам факел має довжину 700 мм. Ця цифра обрана не 
випадково, адже столиця Олімпіади-2018 знаходиться на 
висоті 700 метрів над рівнем моря. Він виконаний у білих 
та золотих кольорах, саме у таку кольорову гаму будуть 
одягнуті й учасники естафети Олімпійського вогню. Фа-
кел сконструйований таким чином, що полум’я не згасне, 
якими б не були погодні умови – навіть сильний вітер чи 
сніг.

Збірні України та Росії не зустрінуться у груповому 
раунді нового турніру УЄФА – Ліги націй. "Росія і Україна 

можуть опинитися в одному дивізіоні, але правило про те, 
що ці дві країни будуть розведені при жеребкуванні груп, 
все ще діє. Те ж саме стосується Вірменії і Азербайджану - 
збірні можуть грати в одному дивізіоні, але не в одній гру-
пі ", - повідомили в УЄФА.

Перший турнір Ліги націй пройде з вересня по лис-
топад 2018 року. Переможець визначиться в червні 2019 
року за підсумками фінального турніру з чотирьох ко-
манд.

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа удостояться 
аудієнції у Єлизавети ІІ в Букінгемському палаці і вона 
нагородить їх після бою на "Уемблі" лицарськими титу-
лами - за відстоювання своїх життєвих цінностей, толе-
рантність, відкритість і пропаганду професійного боксу, 
родоначальником якого стала Англія. Церемонію запла-
нували  на 1 травня. Таким чином, Володимир Кличко і 
Ентоні Джошуа стануть в один ряд з такими лицарями-

бакалаврами, як Алекс Фергюссон і Боббі Чарльтон, Енді 
Маррей і Шон Коннері, Мік Джаггер і Ентоні Хопкінс.

Бій між українцем та британцем відбудеться на стадіо-
ні "Уемблі" в Лондоні 29 квітня. Наживо за цим поєдинком 
зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвіду-
ваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.

Відомі гросмейстери Павло Ельянов (Харків) і Анна 
Музичук (Львів) стали лауреатами конкурсу "Шахо-
вий Гетьман" як найкращий шахіст і найкраща шахістка 
України у 2016 році. Лауреатів цього конкурсу визнача-
ють шляхом персонального голосування лише українські 
гросмейстери. Загалом у цьогорічному опитуванні брали 
участь 65 знавців шахів. Конкурс "Шаховий Гетьман" від-
бувся вже 12-й раз. У чоловіків сім разів лауреатом ста-
вав Василь Іванчук (Львів), двічі – Павло Ельянов (Харків) 
і Руслан Пономарьов (Київ) та одного разу – Антон Коро-
бов (Харків). У жінок шість перемог на рахунку Катерини 
Лагно (зараз представляє Росію), по дві – у Наталії Жуко-
вої (Одеса) і Анни Ушеніної (Харків), по одній – у Анни і Ма-
рії Музичук (Львів).

В Олімпійському домі відбулося традиційне вша-
нування найкращих спортсмена та тренера місяця в 
Україні. Заслужених нагород удостоєні лауреати спортив-
ного лютого – капітан жіночої збірної України з біатлону 
Олена Підгрушна, її перший наставник Олег Бунт та стар-
ший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Ве-
лепець.

На головній спортивній арені країни НСК 
«Олімпійський» відбулася щорічна Всеукраїнська 
урочиста церемонія «Герої спортивного року», яка 
традиційно зібрала цілу плеяду видатних спортив-
них особистостей країни: неперевершених легенд 
минулого, яскравих зірок сьогодення та обдарова-
них надій майбутнього.

До останнього моменту рішення Української 
Академії спорту трималося у таємниці, і тим при-
ємнішим та хвилюючим було оголошення пере-
можців. Разом із високими визнаннями спортсме-
нам було презентовано ще багато приємних пода-
рунків. Окрім того, тріумфатори у номінаціях «Най-
кращий спортсмен року», «Найкраща спортсменка 
року», «Найкращий тренер року», «Народний ви-
бір» (окремо серед жінок та чоловіків) отримали 
від НОК України грошові премії у розмірі 50 тисяч 
гривень, а спортивний партнер церемонії «Інтер-
спорт» подарував їм сертифікати на суму по 10 ти-
сяч гривень кожен.

Переможці Всеукраїнської урочистої цере-
монії «Герої спортивного року-2016»

НАЙКРАЩИЙ СПОРТСМЕН РОКУ
Олег ВЕРНЯЄВ – чемпіон та срібний призер 

Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро зі спортив-
ної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), 
чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи 
(опорний стрибок, вправи на брусах).

НАЙКРАЩА СПОРТСМЕНКА РОКУ
Ольга ХАРЛАН – срібна призерка Олімпійських 

ігор в Ріо-де-Жанейро з фехтування на шаблях у 
командній першості, бронзова призерка в індиві-
дуальній першості, бронзова призерка чемпіонату 
Європи в індивідуальній та командній першостях.

НАЙКРАЩИЙ ТРЕНЕР РОКУ
В'ячеслав СОРОКІН – особистий тренер Юрія 

Чебана – дворазового олімпійського чемпіона з 
веслування на каное.

НАЙКРАЩА КОМАНДА РОКУ (ЗБІРНА)
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях 

у складі Ольги ХАРЛАН, Олени КРАВАЦЬКОЇ, Аліни 

КОМАЩУК, Олени ВОРОНІНОЇ – срібні призерки 
Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзові при-
зерки чемпіонату Європи.

СИЛЬНІ ДУХОМ (ПАРАЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ 
СПОРТУ)

Максим КРИПАК – володар 5 золотих та 3 
срібних медалей Паралімпійських ігор у Ріо-де-
Жанейро з плавання (ураження опорно-рухового 
апарату).

РАЗОМ З ОЛІМПІЙЦЯМИ (НЕОЛІМПІЙСЬКІ 
ВИДИ СПОРТУ)

Анна МУЗИЧУК – чемпіонка Всесвітньої шахо-
вої Олімпіади в індивідуальній першості, бронзова 
призерка Всесвітньої шахової Олімпіади в команд-
ній першості. Чемпіонка світу зі швидких шахів, 
чемпіонка світу з бліцу.

ОЛІМПІЙСЬКА НАДІЯ УКРАЇНИ
Христина ДМИТРЕНКО – чемпіонка ІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері з бі-
атлону (гонка переслідування).

СПОРТИВНА СЛАВА УКРАЇНИ
Андрій ХІМІЧ – чемпіон Ігор ХVIII Олімпіади 

1968 року в Токіо (каное-двійка) з веслування на 
каное, срібний призер чемпіонату світу (1966 рік);

Лариса КАРЛОВА – чемпіонка Ігор ХXІ Олімпі-
ади 1976 року в Монреалі з гандболу, чемпіонка 
Ігор ХXІІ Олімпіади 1980 року в Москві, бронзова 
призерка Ігор ХХIV Олімпіади 1988 в Сеулі, двора-
зова чемпіонка світу (1982, 1986), срібна призерка 
чемпіонату світу (1978).

ЗА ВІДДАНІСТЬ СПОРТУ
Еммануїл ГАНЄВ – засновник Музею футболу і 

Клубу вболівальників футболу в Одесі.
Народний вибір
«НАЙКРАЩИЙ СПОРТСМЕН-2016»:
Юрій ЧЕБАН – чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-

де-Жанейро з веслування на каное (200 м).
«НАЙКРАЩА СПОРТСМЕНКА-2016»:
Ганна РІЗАТДІНОВА – бронзова призерка Олім-

пійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзова призер-
ка чемпіонату Європи з художньої гімнастики.

Муніципали ще на 
крок наблизилися 
до вильоту з першої 

ліги українського футболу
Долю матчу ФК «Тернопіль» 

- «Авангард» вирішив гол на 
старті другого тайму: після на-
вісної передачі з правого краю 
атаки гостей м’яч залетів «за 
комірець» нашому голкіперу 
Олександру Воробею.

Після пропущеного м’яча 
тернополяни довго не могли на-

лагодити комбінаційну гру, осо-
бливо багато втрат м’яча було в 
центрі поля. Лише капітан му-
ніципалів Курило нерідко брав 
ініціативу на себе, завдав кіль-
ка ударів з середньої відстані, 
постійно підключався до атак, 
але цього дня ні йому, ні його 
колегам не судилося відзначи-
тися. Наступний матч ФК «Тер-
нопіль» зіграє з одним із лідерів 
– чернігівською «Десною». Базо-
вий день 24-го туру – 8 квітня.  

Ãåðо¿ ñïоðòивноãо ðоêó в Óêðà¿н³

Äоñÿãëи äнà 
³ ïðоäовæóþòü ïàäàòи äàë³

Завершилося жеребкування 
фінального етапу Чемпіонату Європи 

серед юнаків до 17 років.
За його підсумками збірна України зіграє у групі D. 
Результати жеребкування:
Група А: Хорватія, Іспанія, Туреччина, Італія.
Група В: Шотландія, Франція, Угорщина, Фарери.
Група С: Німеччина, Ірландія, Сербія, Боснія і Герцеговина.
Група D: Нідерланди, Англія, Норвегія, Україна.

Фінальний етап Євро-2017 відбудеться 3-19 травня.

Арена
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Сьогодні багато господарів віддають перевагу 
маленьким витонченим томатам чері. У них більш 
яскравий і насичений смак. Іноді з малиновим, 

чорничним або динним відтінком. Вони солодші. У 
них більше вітамінів і антиоксидантів, які запобігають 
розвитку ракових пухлин і продовжують молодість.

Вирощувати їх, завдяки компактним розмірам, можна не тільки на 
городі, але й у будинку: на балконі або підвіконні. А ще чері дуже подо-
баються дітям.

Пропонуємо вам корисні поради, які стануть вам у пригоді при ви-
рощування томатів чері. 

• Можна не пасинкувати. Операцію з видалення бічних пагонів у то-
матів проводять з однією-єдиною метою: щоб урожай встиг дозріти. 
Якщо залишити велику кількість пагонів, рослина витратить усі сили 
на їхній розвиток і плоди не встигнуть набрати потрібної ваги. Це важ-
ливо для великих томатів. А от чері не потрібно багато часу, щоб до-
сягти максимального розміру. Вони встигають дозріти, навіть якщо на 
кущі їх дуже багато.

• Чері не люблять сухий ґрунт. Під час посухи їх плоди починають 
тріскатися. Тому поливати їх потрібно щодня! Але потроху, тому що за-
йвої вогкості вони теж не люблять - загнивають на корені. Якщо немає 
можливості напувати їх щодня, достатньо буде й одного поливу на тиж-
день. Але в цьому випадку дуже рясного! Під кожен кущ потрібно вили-
ти буквально по відру води. І обов'язково замульчувати ґрунт перегно-
єм, торфом або соломою, щоб волога не випаровувалася.

• Потрібно достатньо світла. Відстань між кущами у цього типу сор-
тів має бути більшою, ніж між звичайними томатами, тому що чері дуже 
люблять достаток світла. Рослини не повинні одна одну затінювати!

• Обов’язково підв’язуйте. Чері в переважній більшості високорос-
лі - метр, а то й півтора-два у висоту. Тому опора для них обов'язкова.

• Смакують – дозрілі. Збирати томати чері потрібно повністю дозрі-
лими. Зірвані бурими або зеленими, вони, звичайно, дозріють, але смак 
буде не той. Тільки на сонечку вони здатні набратися солодкості й аро-
мату. До речі, зривати чері найкраще не окремо, а цілими гілками. Так 
вони довше зберігаються.

Корисні рецепти: 
Настій для росту помідорів
У діжку (200-300 літрів) насипаємо одну третину кропиви, відро 

коров’яку, 2 лопати попелу, 2 кг дріжджів, 3 літри сироватки. Настою-
ється 2 тижні.

Отриману суміш розбавляємо водою в пропорції 1:10 (літрова банка 
на відро) і підливаємо під корінь один раз на 7-10 днів.

Прикмети у квітні
Назва цього місяця пов’язана з цвітінням квітів. 

Місяць - цвітень. Весна повністю вступає в свої 
права. У лісі розпускається медуниця. Зацвітає 

сіра вільха. У бездонному небі тріпочуть жайворонки. 
Все частіше і частіше посміхається сонечко. Сяє над 
землею посмішка квітня.
• Вишні і терен зацвіли - сійте кукурудзу.
• Вишні пишно цвітуть - жито рано квітуватиме.
• Вільха зацвіте - сій гречку.
• Грім гримітиме на початку квітня - буде тепле літо.
• Зозуля в квітні закує на голе дерево - на неврожай.
• Мокрий квітень - для картоплі урожай.
• Гроза на Благовіщення - до теплого літа, до врожаю горіхів і жита.

Правильна комбінація овочів на 
городі сприяє повноцінному росту, 
скорочує ймовірність захворювань, 

створює сприятливе середовище 
проживання для корисних комах і 
відлякує різних шкідників.

Спаржа добре вживається з багатьма овочами, 
але їй більше підходять помідори, петрушка й ба-
зилік.

Кущова квасоля добре вживається з карто-
плею, огірками, кукурудзою, полуницею й селе-
рою, але не переносить цибулю. Навпаки, квасоля 
звичайна більш примхлива - вона успішно росте, 
перебуваючи поруч із кукурудзою й редисом і зо-
всім не вживається з буряком і цибулею.

Представники сімейства качанних (броколі, 
брюссельська капуста, білокачанная капуста, цвіт-
на капуста, капуста городня і т.д.) прекрасно вжи-
ваються з багатьма іншими овочами. Їх «сусідами» 
можуть бути: буряк, селера, огірки, салат-латук, 
цибуля, картопля і шпинат. Але є й небажані рос-
лини, наприклад: звичайна квасоля, полуниця, по-
мідори та ін.

Моркву можна вирощувати по сусідству з ба-
гатьма овочами: бобами, салатом-латуком, цибу-
лею, шавлією й помідорами. Однак не слід виса-
джувати поряд із кропом.

Селера також невибаглива до овочів, посадже-
них поблизу. Її можна саджати поруч із цибулею, 
представниками сімейства качанних, помідорами 
й кущовою квасолею. 

Так само як і для спаржі, для селери не існує 
конкретних овочів, які можуть виявити негатив-
ний вплив на її ріст. Кукурудзу необхідно саджати 
подалі від помідорів, але поруч із картоплею, боба-
ми, горохом, гарбузом, огірками і т.д.

Огіркам не подобається рости поблизу арома-
тичних трав і картоплі, але їм украй сприяє посад-
ка поруч із бобами, кукурудзою й горохом.

Цибулю краще висаджувати поблизу буряка, 
моркви, салату-латуку і представників сімейства 
качанних. Однак, краще не саджати її поруч із бо-
бами й горохом, якщо ви бажаєте згодом зібрати 
гарний урожай.

Горох найкраще саджати поруч із морквою, рі-

пою, огірками, кукурудзою й бобами, але в жодно-
му разі не поруч із цибулею або картоплею.

Картоплю краще висаджувати поблизу бобів, 
кукурудзи і представників сімейства качанних для 
досягнення гарних результатів. Картоплю не слід 
саджати поруч із гарбузом, помідорами й огірками.

І, нарешті, помідори - одні з найпоширеніших 
овочів у літній сезон. Для кращого результату по-
мідори необхідно саджати поруч із цибулею, спар-
жею, морквою й петрушкою, але подалі від карто-
плі та різних представників сімейства качанних.

БАЗИЛІК ЗАПАШНИЙ ПОЛІПШУЄ 
СМАК ТОМАТІВ, А КРІП - КАПУСТИ

Для багатьох городніх рослин гарними супут-
никами є ароматні трави. Вони виділяють речо-
вини, які позитивно впливають на овочі: роблять 
їх більш здоровими, а в деяких випадках суттєво 
впливають на смак. Наприклад, базилік запашний 
поліпшує смак томатів, а кріп - капусти.

Відома усім кульбаба виділяє велику кількість 
газу етилену, що прискорює дозрівання плодів. 
Тому її сусідство є сприятливим для яблунь і бага-
тьох овочевих культур. 

Більшість ароматичних трав - лаванда, бурач-
ник, шавлія, ісоп, петрушка, кріп, чабер, майоран, 
ромашка, кревель - добре діють майже на всі ово-
чі. Посаджені по краях грядок або ділянок яснотка 
біла (глуха кропива), валеріана, деревій роблять 
овочеві рослини здоровішими та стійкими до хво-
роб.

«Помічники» для всіх - салат і шпинат. Вони ви-
діляють речовини, що підсилюють активність ко-
ренів і рослин і притіняють ґрунт. Виходить, усіх 
годують!

«Сваряться» один з одним усі зонтичні, крім 
моркви: петрушка, селера, пастернак, любисток, 
кріп, кинза. Їх краще саджати нарізно.

Навколо грядки із зеленню корисно посадити 
чорнобривці: вони будуть чудовим захистом від 
шкідників.

Щоб позбутися дротянки (личинки жука кова-
лика), саджайте поруч із морквою боби. На якій би 
частині ділянки ви не висадили свої улюблені ко-
ренеплоди, ніколи морква не буде зіпсована цим 
шкідником.
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Таємниці вирощування томатів чері

Обираймо сусідів правильно
Квасоля добре росте поряд з кукурудзою, 

а огірки не люблять ароматних трав

Кожен садівник 
знає, щоб одержати 
гідний урожай 

смородини кущі 
потрібно не просто 
правильно посадити, 
але й доглядати за ними 
практично весь рік. 
На перший трохи не 
досвідчений погляд, ця 
культура не примхлива, 
але деякі секрети 
допоможуть зібрати 
якісні, смачні, здорові 
ягоди ще й у великій 
кількості.

Обробка смородини навесні 

позбавить кущ багатьох хвороб 
і шкідників, забезпечить по-
вноцінний розвиток і плодоно-
сіння рослини. Можна її ошпа-
рити окропом, як розвесніє або 
ж запилювати кущі й землю під 
ними деревним попелом.

Наступним етапом весня-
ного догляду за смородиною 
має бути формування куща. 
Новачкам радимо почати з об-
різки сухих, покручених, врос-
лих у середину куща гілок. 
Потім слід позбутися старих 
гілок і залишити тільки дво-
трьохлітні. По периметру мож-
на зробити підпори для куща 

- це полегшить доступ до ягід.
Після появи листя, його по-

трібно уважно оглянути на на-
явність хвороб. Для здорові-
ших рослин корисною буде 
профілактична обробка смо-
родини навесні - обприскуван-
ня розчином хлорокису міді (у 
розрахунках 50 г на 10 л води).

Якщо ви помітили на лис-
ті червоні здуття, то смороди-
ну вразив антракноз. У цьому 
випадку для лікування потріб-
но застосовувати хімічні засо-
би. Своєчасна обробка кущів 
значно перешкоджає розвитку 
хвороб.

Кожен садівник позбавить кущ багатьох хвороб - це полегшить доступ до ягід.

Ùоá ñìоðоäинà вðоäиëà
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ПАСКА ЗВИЧАЙНА
ПОТРІБНО: борошно - 7 склянок, мо-

локо - 1/2 склянки, дріжджі - 100 г, жовт-
ки - 20 шт., цукор - 1 склянка, масло розто-
плене – 2 склянки, дрібка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: майже всю муку змі-
шати з 1/2 склянки молока, залити дріж-
джами, розведеними в невеликій кількос-
ті молока, розмішати і поставити в тепле 
місце. Коли опара підніметься, додати в неї 
20 яєчних жовтків, розтертих до білого зі 
склянкою цукру і двома склянками моло-
ка, потім додати трохи солі і додати борош-
на до належної густоти тіста, після чого за-
місити і дати вдруге піднятися. Потім тісто 
вибити якомога краще, покласти у форму, 
заповнивши її до половини, дати тісту під-
нятися в формі. Випікати при температурі 
180 градусів 40 хв.
ПАСКА ДОМАШНЯ

ПОТРІБНО: борошно - 1 кг, дріжджі - 
50 г, молоко - 1,5 склянки, жовтки – 10 шт., 
білки – 3 шт., цукор – 250 г, вершкове мас-
ло – 200 г, родзинки – 100 г, ванільний цу-
кор – 3 ч. л., сіль – 1 г.

ПРИГОТУВАННЯ: в 1/2 склянки кипля-
чого молока заварити 100 г борошна, швид-
ко розмішавши до отримання еластичної 
маси. Одночасно дріжджі розвести в 1/2 
склянки теплого молока і змішати зі 100 г 
борошна, залишити на 10 хв. З’єднати пер-
ші дві суміші, накрити і поставити для під-
йому на 1 годину і більше. Потім жовтки, цу-
кор, сіль стерти в однорідну масу, збити до 
білого. У дріжджову суміш додати цю одно-
рідну масу, додати 750 г борошна, вимісити 
тісто і поставити на 2 години для підйому, 
попередньо вливши невеликими порціями 
тепле рідке вершкове масло; дати тісту пі-
дійти вдруге. Після вторинного підйому тіс-
та осадити його до первісного стану, додати 
в нього 2/3 склянки родзинок, попередньо 
обвалявши їх у борошні, і дати тісту втретє 
підійти. Випікати у формах 45 хвилин.

ПАСКА ЗАВАРНА
ПОТРІБНО: борошна – 9 склянок, дріж-

джі – 1/2 пачки, яєць – 10 шт., цукор – 1/2 
склянки, топлене масло – 3/4 склянки, мо-
локо – 1,5 склянки, сіль – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: півтори склянки бо-
рошна заварити півтора склянками га-
рячого молока, розмішати. Коли охолоне, 
влити 1/2 пачки дріжджів і дати підняти-
ся. Потім 10 жовтків розтерти до білого з 
1/2 склянки цукру, збити білки в піну, і те, 
й інше покласти в тісто, дати тісту ще раз 
піднятися. Влити 3/4 склянки розпушено-
го масла, всипати решту борошна, вибити 

якомога краще тісто, покласти його у фор-
му, змащену зсередини маслом, дати тісту 
піднятися і пекти 40-45 хвилин.

ПАСКА НА ВЕРШКАХ
ПОТРІБНО: борошно – 5 склянок, дріж-

джі – 100 г, вершки – 1,5 склянки, масло 
вершкове – 250 г, жовтки – 8 шт., цукор – 
1 склянка, очищений від плівок мигдаль 
– 0,5 склянки, родзинки – 0,5 склянки, по-
рошок ванільний – півпачки, цукати – 0,5 
склянки, сіль – 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: зробити опару - в 
злегка підігрітих вершках розвести дріж-
джі і половину борошна. Поставити опару 
в тепле місце. Поки опара підходить, роз-
терти до білого жовтки з цукром, з’єднати 
їх з розтертим маслом. Родзинки пере-
брати, вимити й обсушити. У готову опа-
ру ввести розтерті жовтки з маслом, ро-
дзинки, нарізані цукати, подрібнений миг-
даль. Масу добре розмішати, всипати сіль, 
борошно, що залишилося, ванільний цу-
кор. Все добре вимісити на столі, укласти 
у велику миску (фаянсову або емальова-
ну) і поставити в тепле місце на 60-80 хви-
лин – до збільшення в об’ємі в 2 рази. Після 
цього тісто ще раз вибити на столі і вдруге 
поставити в тепле місце. З готового тіста 
сформувати невеликі булочки і покласти 
кожну у форму з високими стінками. Фор-
му попередньо змастити маслом, її дно і 
стінки вистелити промасленим папером. 
Тісто у формі має займати 1/3 по висоті. 
Поставити форми з тістом в тепле місце 
на 60-80 хвилин. Випікати паску при тем-
пературі 200-220 градусів протягом 60-70 
хвилин. Коли верх паски потемніє, потріб-
но накрити його зверху кружечком папе-
ру. Під час випічки паску не можна трясти, 
інакше вона може осісти. Готову паску обе-
режно викласти з форми на м’яку підстил-
ку, застелену папером і серветкою. Остиглу 
паску змастити зверху тонким шаром гла-
зурі. Глазур, що залишилася, викласти в па-
перовий конусний кульок, у якого відріза-
ти ножицями кінчик. Видавлюючи глазур, 
акуратно нанести малюнок на паску. Таку 
паску можна прикрасити цукатами, мар-
меладом, помадкою.

ПАСКА З ЦУКАТАМИ
ПОТРІБНО: борошно – 4 склянки, дріж-

джі – 70 г, молоко – 1 склянка, вершко-
ве масло – 200 г, яйця – 6 шт., цукор – 0,5 
склянки, апельсинові цукати – 0,5 склян-
ки, дрібні родзинки – 0,5 склянки, порошок 
ванільний – півпачки, сіль – 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: розвести дріжджі в 
невеликій кількості молока, половину бо-
рошна з’єднати з теплим молоком, додати 
дріжджі. Коли тісто підніметься, поклас-
ти в нього борошно, що залишилося, яйця, 
цукор, цукати і родзинки, ванільний цу-
кор, сіль. Все ретельно вимісити. Дати тіс-
ту піднятися 2-3 рази. Готове тісто виклас-
ти (1/3 по висоті) у форму для паски або в 
каструлю з високими стінками, вистелену 
промасленим папером, і поставити на де-
який час до збільшення обсягу приблизно 
до середини висоти форми. Після цього по-

ставити форму в нагріту піч (духовку), ви-
пікати при температурі 200-210 градусів. 
Готову паску покрити глазур’ю.

ПАСКА МЕДОВА

ПОТРІБНО: дріжджі – 200 г, молоко – 2 
літри, цукор – 1.5 л, жовтки – 15 шт., яйця – 
6 шт., мед підігрітий – 100 г, родзинки – 200 
г, ванілін – 1 пачка.

ПРИГОТУВАННЯ: дріжджі, молоко, 2 
жмені цукру і трохи борошна вимішати і 
поставити в тепле місце, щоб опара підня-
лася. Далі приготувати другу частину тіс-
та: 1 л цукру, 15 жовтків і 6 яєць збити. До-
дати підігрітого меду, розпарених родзи-
нок, ванілін і замісити тісто. Коли почне 
відставати від рук, поставити в тепле міс-
це й накрити чистим рушником. Як піді-
йде, викласти у форми, знову дати тісту пі-
дійти й випікати паски 40-45 хвилин.

ПАСКА ШОКОЛАДНА 
ПОТРІБНО: сир – 500 г, вершкове мас-

ло – 50 г, сметана – 0,5 склянки, цукрова пу-
дра – 50 г, шоколад – 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: шоколад натерти на 
дрібній тертці й змішати з цукровою пу-
дрою. Сир протерти через сито або пропус-
тити через м’ясорубку. Вершкове масло за-
здалегідь дістати з холодильника і зали-
шити при кімнатній температурі, щоб ста-
ло м’яким. У протертий сир додати сме-
тану й добре перемішати. Потім додати 
масло і ще раз добре перемішати. Дода-
ти в сирну масу тертий шоколад із цукро-
вою пудрою і ще раз добре перемішати до 
отримання однорідної маси. Змочену во-
дою форму для паски або друшляк засте-
лити марлею або бавовняною серветкою 
й викласти сирну масу в пасочницю (іншу 
форму). Зверху прикрити марлею або сер-
веткою, притиснути вантажем і залишити 
під ним на 12-24 години. Саму пасочницю 
необхідно поставити в тарілку, бо в таріл-
ку стікатиме зайва сироватка.

Готову паску обережно вийняти з фор-
ми, зняти марлю, викласти на блюдо і при-
красити цукатами або мармеладом.

ПАСКА "КОЧУБЕЇВСЬКА"
ПОТРІБНО: молоко – 2 склянки, бо-

рошно – 1 кг 900 г, дріжджі – 100 г,  жовт-
ки – 20 шт., цукор – 500 г, дрібка солі, роз-
топлений маргарин – 400 г, ванілін – 1 пач-
ка, розпарені родзинки – 200 г.

ПРИГОТУВАННЯ: 1 склянку молока 
закип'ятити і заварити 200 г борошна, по-

стійно розмішуючи дерев'яною ложкою. В 
склянці теплого молока розвести 100 г дріж-
джів і 200 г борошна, залишити на 10 хви-
лин. З'єднати обидві маси, накрити і зали-
шити на 2 години. 20 жовтків, дрібку солі, 
500 г цукру збити добіла. Половину цієї маси 
влити в тісто і додати 500 г борошна. Гарно 
вимісити і залишити підходити 1 годину. Че-
рез годину залити другу половину маси, до-
дати 1 кг борошна і вимішувати, щоб відста-
вало від рук. Влити поступово розтоплений 
маргарин (400 г), знову вимісити і дати пі-
дійти, опустити і додати ваніль, розпарений 
ізюм (обваляти в борошні). Форми для випі-
кання обмастити маргарином та обсипати 
борошном. Вимісити тісто і розкласти в фор-
ми по половині. Духовку добре розігріти і по-
ставити пекти на 45 хвилин.
ПАСКА З СИРУ 
ЗА РЕЦЕПТОМ ДАРІЇ ЦВЕК

ПОТРІБНО: сир – 1 кг, яйця – 5 шт., сме-
тана – 400 г, цукор – 300 г, родзинки – 200 г, 
ванілін – 1 пачка.

ПРИГОТУВАННЯ: сир перетерти через 
сито або змолоти на м’ясорубці з густим 
ситцем, додати яйця, розтерті з цукром і 
ваніллю на пухку масу, далі масло, смета-
ну й розтерти до однорідної маси, тоді пі-
дігріти, не доводячи до кипіння. Якщо 
з’явиться хоч одна бульбашка, зняти з вог-
ню і поставити в холодну воду, весь час по-
мішуючи, поки не охолоне. Тоді додати цу-
кор із ваніллю та вимішати з помитими 
й обсушеними родзинками. Усю масу ви-
класти на полотняну серветку і тримати 
під пресом, поки не стече сироватка. Сир-
кову масу можна викласти у новий кера-
мічний горщик з діркою, вистелений сер-
веткою, і притиснути тягарем. Обережно 
викласти на скляну тарілку як “бабку”, по-
сипати посіченим підсмаженим мигдалем 
або арахісом. Перед подачею зберігати в 
холодному місці.

КОРОЛІВСЬКА СИРНА ПАСКА

ПОТРІБНО: сир – 1 кг, ванілін – 1 паке-
тик, яйця – 3 шт., цукор – 1 склянка, верш-
кове масло – 100 г, родзинки та цукати – 1 
склянка.

ПРИГОТУВАННЯ: сир треба протерти 
на ситі, або збити його у блендері, додавши 
сметану та ванілін. Яєчні жовтки розтерти 
з вершковим маслом і додати до сиру. Піс-
ля цього додати родзинки та цукати - все 
добре змішати. Яєчні білки збити з цукром 
і акуратно змішати з сиром. Отриману 
масу перекласти у форму, застелену мар-
лею. Покласти важіль. Залишити на добу 
у холодильнику. Готову пасху перевернути 
на тарілку і прикрасити. 

Ñèðí³, ìåäîâ³, øîêîëàäí³, 
ç öóêàòàìè - ïàñî÷êè 
äî ñâÿòêîâîãî ñòîëó

Вже Великдень недалеко, а головною окрасою святкового 
кошика й столу завжди була й залишається паска, тож хороші 
господині вже зараз задумуються, чи всі інгредієнти є для 

паски і за яким рецептом цьогоріч її готувати. А наша добірка 
допоможе вам спробувати щось нове й здивувати рідню.
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ШВИДКЕ І ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ. 

Індивідуальний підхід до клієнта.

Польські візи!!! 
НЕДОРОГО.

Тел.  (098) 707-68-17 Галина, 
e-mail.: gz7907@ukr.net.

nday.te.ua

Продаю
Будинок у Теребовлі, біля асфальтної до-

роги, присадибна ділянка – 0,25 га, великий 
сад. До будинку підведено газ, воду. Ціна до-
говірна. Телефонувати: (066)  212 – 21-71.

***
Будинок у Гусятинському районі біля 

траси. Близько школа і садок. Згідна поче-
кати половину суми. Ціна договірна. Теле-
фонувати: (098) 751-31-21.

Вважати недійсним
загублене посвідчення інваліда, видане 

Гуменній Аліні Володимирівні.
***
втрачене тимчасове посвідчення офіце-

ра запасу № 1194, видане 10.09.2012 Тер-
нопільським ОМВК Тернопільської обл. на 
ім'я Коцаби Юлії Ярославівни.

Уже звичними стали інтернет-
конференції у Тернопільській ОДПІ. Нещо-
давно на одній з них платники цікавились 
правилами декларування у 2017 році. На за-
питання дописувачів відповідала головний 
державний інспектор відділу організації ро-
боти Тернопільської ОДПІ Галина Оленин.

- Підприємець-єдинник продав «буса», 
але автомобіль жодного відношення до біз-
несу не мав. Чи потрібно включати вар-
тість продажу до доходу єдинника?

- Якщо підприємець реалізує рухоме 
чи нерухоме майно, яке належить йому на 
праві власності як фізичній особі, то отри-
маний дохід не вважається доходом від під-
приємницької діяльності та не включаєть-
ся до складу доходу єдинника, а оподатко-
вується податком на доходи, як це передба-
чає Податковий кодекс.

- Підприємець переходить на єдиний по-
даток з другого кварталу. Раніше, у 2016 
році, був спрощенцем. Щось змінилось в да-
тах сплати, якщо - обрано першу групу?

- Платники єдиного податку першої 
та другої груп сплачують єдиний податок 
шляхом здійснення авансового внеску не 
пізніше 20 числа (включно) поточного мі-
сяця. Хоча не заборонено провести таку 
проплату і «наперед»: за квартал, півріччя 
тощо. 

- Викладач у 2016 році отримував дохо-
ди на двох роботах. Чи має він обов’язок по-
давати декларацію до 1 травня? 

- Ні, з 2017 року (за наслідками 2016 
року) вже немає обов’язку подавати річ-
ну декларацію, якщо протягом року отри-
мувались доходи від двох чи більше подат-
кових агентів, оскільки з 1 січня 2016 року 

підпункт «є» пункту 176.1 статті 176, який 
встановлював такий обов’язок, виключено 
з Кодексу.   

- Громадянин мав основне місце роботи, 
а протягом 2016 року одержав від двох бан-
ків проценти з депозиту. Чи повинен він де-
кларувати доходи?

- Якщо фізична особа протягом звітно-
го року отримувала лише доходи у вигляді 
процентів на вклади (доходи за основним 
місцем роботи оподатковані роботодав-
цем), які нараховувалися банком, незалеж-
но від їх кількості, то у такої фізичної осо-
би не виникає обов’язку щодо подання по-
даткової декларації, оскільки вказані дохо-
ди оподатковуються податковими агента-
ми (банками) під час їх нарахування. 

За матеріалами відділу організа-
ції роботи Тернопільської ОДПІ.

Правилами декларування тернополяни 
цікавились під час інтернет-конференції

Майже половина безробітних 
на Тернопільщині – 

з вищою освітою
На обліку в центрах зайнятості Тернопільщини 

перебуває більше чоловіків, аніж жінок – відповід-
но 52,6 і 47,4 відсотка. Серед безробітних переважа-
ють особи, яким від 50 до 59 років, з них половина 
передпенсійного віку. Про це повідомив директор 
обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Велика частка осіб зі статусом безробітно-
го – робітники з обслуговування, експлуатації та 
контролю за роботою технологічного устатку-
вання, складання обладнання та машин (19,2%). 
Майже половина безробітних, зареєстрова-
них в обласній службі зайнятості, мають повну 
вищу освіту, стільки ж завершили навчання у 
професійно-технічних навчальних закладах.

Звільнення за згодою сторін – основна причи-
на втрати роботи для більшості клієнтів місцевих 
центрів зайнятості. 60,8 відсотка від загальної чи-
сельності зареєстрованих безробітних – мешканці 
сільської місцевості.

«Виходячи з вищесказаного, – зауважив Ва-
силь Олещук,  – вимальовується ось такий уза-
гальнений образ безробітного Тернопільщини 
– це здебільшого сільський житель віком після 50 
років з вищою або професійно-технічною освітою, 
який звільнився з останнього місця праці за зго-
дою сторін».

Êàëåéäоñêоï
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Овен
На передній план ви-

йдуть суспільні стосун-
ки. Однак ви відчуєте не-
обхідність у самоті та ізо-
ляції від людей. Підтри-
муйте внутрішню рівно-
вагу - і все вдасться. 
Телець 

Ви інтуїтивно зможе-
те знайти точку рівно-
ваги, яка збільшить вну-
трішню енергію і надасть 
необхідну підтримку. 
Кількість проблем зна-
чно зменшиться.
Близнюки 

Ви станете значно му-
дрішими, зможете уник-
нути напружених ситуа-
цій і конфліктів. Внутріш-
ній баланс досягне макси-
мально гармонійного ста-
ну.
 Рак 

Більше часу ви приді-
лятимете розвитку твор-
чих здібностей. Не забу-
вайте про здорове харчу-
вання, не перевантажуй-
те організм - i завжди бу-
дете в чудовiй формi.

Лев 
Нові джерела енер-

гії допоможуть зміцнити 
стосунки і внести в них 
гармонію. Вам удасться 
здiйснити всі свої мрії. 
Вдасться реалiзувати 
квартирнi плани.
Діва 

Тиждень складатиметь-
ся зi швидких переходів від 
активних дій до споглядан-
ня, а робочі моменти змі-
нюватимуться повним роз-
слабленням і спокоєм.
Терези 

Ваше соціальне та фі-
нансове становище стане 
набагато легшим і при-
ємнішим. Менше турбу-
ватимуть робочi проб-
леми, що дозволить по-
глянути на деякi речі під 
іншим кутом.
Скорпіон 

Несподівані зустрічі з 
колегами подарують нові 
багатообіцяючі плани на 
майбутнє. Це допоможе 
сконцентруватися на ро-
боті та завершити розпо-
чаті проекти.

Стрілець 
Вас буквально за-

тягне у вир пристрас-
ті. Ви почнете важли-
ву сторінку життя, спо-
внену можливостей. І 
взагалi вiдбудеться ба-
гато змiн.
 Козеріг 

Складно буде піді-
брати правильні рішен-
ня, але ви впораєтеся, бо 
звикли доводити спра-
ви до кінця. Це буде не-
легко, доведеться мобі-
лізувати всі сили, щоб не 
втратити контроль над 
ситуацією.
Водолій 

Не втрачайте впевне-
ності  у собі, навіть якщо 
програли перший бій.  Ви 
знову відчуєте смак жит-
тя, знайдете згоду зі сво-
їми почуттями та емоція-
ми, що дозволить рухати-
ся далі.
Риби 

Спільне життя буде 
комфортним і принесе 
задоволення. Новi зна-
йомства будуть доленос-
ними. Вдасться знайти 
вiдповiдь на головне для 
вас питання.

ГОРОСКОП

 З повагою - колектив 
Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату.

Міцного здоров’я та мирного неба —
Це все, що для щастя насправді нам треба.
А ще -  щедрих усмішок, творчих натхнень,
Святкового настрою в цей ясний день.
Усіх Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться.
Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок.

Â³òàºìî!
Чудову дружину, найкращу маму, бабусю і 

прабабусю 
Людмилу Гордіївну Гулко

з с. Великі Вікнини Збаразького району 
з Днем народження,

 яке вона святкуватиме 10 квітня!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба - 
Міцного здоров’я і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Ласкавої долі і довгого віку, 
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай небо сміється барвінковим цвітом,
А нива життєва врожаїться житом!
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Тож шлемо від серця найкращі слова,
А Бог хай дарує многії та благії літа!

Чоловік Микола, дочка Тетяна, 
син Ярослав, зять Слав’ян, невістка Оксана,

 онуки Людмила, Лариса з чоловіками Петром та 
Андріаном, Ярослав, Іванна, Софія, 

правнуки Ірина, Анна, Марія. 

  Â³òàºìî!
Адміністрація та колектив фермерсько-

го господарства «Вікторія-92» 
щиро вітають своїх працівників – 

іменинників квітня
 Володимира Петровича Таращука, 

Михайла Петровича Пеляка, 
Віталія Тарасовича Тичинського

з Днем народження!
Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буда ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
На благії і многії літа!

Â³òàþ!
Дорогу подругу, щиру, привітну,

 чуйну жінку
Марію Володимирівну Возьну

з Козови
з Днем народження, яке вона

відзначатиме 6 квітня!
Сьогодні Твій день.
Не сумуй – усміхнись.
Бажаю веселого свята!
Щоб всі Твої мрії чимшвидше збулись!
Щоб запам’яталась ця дата.
В цей день не з руки рахувати роки,
Порахуй ти краще усмішки.
Порахуй усі дні – і веселі, й сумні,
Як сторінки хорошої книжки.
Хай багато ще весен, багато ще літ
Злинуть в радості, мирі й спокої.
Хай ще довго сія Твоя зірка вгорі,
Дні проходять у щасті й здоров’ї.
Живи, Марічко, люба, радісно й багато.
Хай з тобою рідні будуть повсякчас.
Твоє у квітні зустрічайте свято
Ще не один щасливий раз!

З любов’ю і вдячністю – подруга 
Марія з Теребовлі.  

 Â³òàºìî!
Класну журналістку і 

вродливу жінку, чудову 
маму і подругу

Любов Гадомську 
з Днем народження!

Тобі ми бажаємо щиро, з душею,
Щоб щастя розквітло на долі алеях!
А мрії твої, наче птаха крилата,
Приносили бажане завжди до хати!
Хай  кожен день і кожну мить
У долю сонце щедро струменить,
Нехай Господь і Матінка Свята
Благословлять на всі-усі літа! 
Хай в життя насівається знов
Лише радість, здоров’я й любов!

З повагою і найкращими
 побажаннями – друзі.

 Â³òàºìî!
Чудову дружину і маму, добру невістку, милу бабусю

Марію Євгенівну Коляду
із с. Вікнини Збаразького району 

із золотим ювілеєм!

Через барвисті далі знову й знову
Летять літа в минуле, мов пісні, 
Та не про них сьогодні йтиме мова,
Бо ці рядки занадто вже тісні.
Шляхи років... Мов казка, ніби сонце...
Що побажать в римованих речах?
Щоби у вікнах завжди було сонце
І молодість світилася в очах. 
Нехай здоров’я не підводить,
Дощ щастя ллється, як з відра,
Життєва нива щедро родить
Буянням радості й добра!

Днів гарних і світлих ще буде 
без ліку,

Тож сприймай усе просто і легко,
Ювілей – це лиш полудень віку,
А до вечора ще так далеко!
Бажаємо горя і смутку не знати,
Теплі світанки сто літ зустрічати!
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословляє Мати Божа!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З любов’ю і повагою – 
уся велика родина.

Це все, що для щастя насправді нам треба.Це все, що для щастя насправді нам треба.
А ще -  щедрих усмішок, творчих натхнень,А ще -  щедрих усмішок, творчих натхнень,
Святкового настрою в цей ясний день.Святкового настрою в цей ясний день.

Нехай Вам спокійно й заможно живеться.Нехай Вам спокійно й заможно живеться.

Â³òàºìî! 
працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату, іменинників квітня!
Любов Жилюк,  Іванну Бондарчук, 

Романа Бєлко, Василя Іщука, Наталю Пасічник, 
Надію Зарицьку, Ганну Мельник, 

Оксану Городинську, Валерія Каневського,
 Ігоря Попроцького, Василя Миська,

 Світлану Бужанську, Наталю Каняєву, 
Тетяну Костик, Галину Хімюк. 

Що таке добро? 
Сьогодні 
часто можна 

почути: «Слід творити 
добро», але що ж 
це означає? Адже 
неможливо уявити світ 
без хороших людей та 
гідних вчинків. 

Нерідко ми думаємо, що 
добро зникає з нашого світу, 
кожен дбає тільки про себе, 
до інших нікому немає діла. 
Однак, якщо ми бажаємо жити у ци-
вілізованому суспільстві, у світі, де 
панує добро, починати слід з себе.

Члени громадської організа-
ції «Альянс молодих лідерів» іні-
ціювали акцію шляхетних вчин-
ків «Промені добра». Головною ме-
тою є допомога оточуючим, а саме: 
діткам-сиротам, людям похилого 
віку та безпритульним тваринам. 

Учасники ГО «Альянс молодих 

лідерів» обрали для роботи відпо-
відні заклади, яким будуть надава-
ти допомогу: Петриківський облас-
ний геріатричний пансіонат, Ново-
сільська школа-інтернат та ТОГО 
«Асоціація захисників безпритуль-
них тварин «Ноїв ковчег». 

Партнером акції виступає уні-
верситетська родина Тернопіль-
ського національного економічного 
університету.

З 5 до 11 квiтня
ÇÐÎÁÈ ÕÎÐÎØÓ ÑÏÐÀÂÓ – 

äоëó÷иñÿ äо àêö³¿ «Ïðоìåн³ äоáðà»

Стосовно детальної інформації можна 
звертатися за телефоном – 096 365 45 33.

Закликаємо усіх небайдужих відгукнутися на ініціативу й долучи-
тися дієвими кроками до акції «Промені добра». Ми впевнені, що тіль-
ки спільними зусиллями ми зробимо світ кращим, протягнувши руку 
допомоги потребуючим. Об’єднаймо наші дії заради того, щоб подару-
вати частинку щастя іншим!




