
Щиро вітаю Вас із світлим та величним святом 
Христового Воскресіння, яке уособлює торжество 
істини та справедливості, праведності і величі 
духу. Кожен із нас сприймає його з відкритою душею 
і чистим серцем, почуттям радісної благодаті 
та очищення, віри у краще майбутнє. Хай це свято 
наповнює Ваше життя світлом і радістю, а в 
домівках панують добробут і Боже благословення! 

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля
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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Щиро вітаю  працівників 
газових господарств області, 
ветеранів праці, пенсіонерів та 
всіх, хто користується голубим 
паливом, з нагоди величного  
та світлого свята  - 

ветеранів праці, пенсіонерів та 
всіх, хто користується голубим 
ветеранів праці, пенсіонерів та 
всіх, хто користується голубим 
ветеранів праці, пенсіонерів та 

Воскресіння Христового!
Ось і наближається до нас світле свято 

Великодня — день особливий, урочистий та 
довгожданий для нас усіх. Здавна в народі 
шанують це свято — за його піднесеність і ду-
ховність, за чистоту та умиротворення, а ще -  
за ту невимовну радість, яку приносить одна 
тільки нагода привітатися такими велични-
ми та рідними з дитинства словами “Христос 
Воскрес! Воістину Воскрес!”.

Тож нехай відгомін слів пасхального при-
вітання долине до кожного серця, наділяючи 
його теплом та світлом. Бажаю Вам та Вашим 
родинам  щедрого життя, правдивої радості, 
внутрішнього спокою,  Божої благодаті. 

Хай воскреслий Христос усіх нас напо-
внить добром та миром, милосердям та 
любов`ю, а Великдень укріпить віру, подарує 
надію та впевненість у завтрашньому дні!

Нехай Великодні дзвони наповнять Ваші душі і серця радістю Воскресіння 
Господнього.  Нехай благополуччя, добро, мир і спокій повсякчас панують у Ваших 
оселях, а Великодній кошик буде багатий Господніми дарами.

Здоров’я Вам, оптимізму, здійснення мрій і задумів, 
непохитної віри у краще майбуття. 

Нехай оберігає Вас Господь! Веселих Вам свят і смачної 
паски!

Дорогі краяни! Вітаю Вас  
зі світлим святом Великодня!

З повагою, 
Петро ЛАНДЯК.

Христос Воскрес!

З повагою – голова фермерського 
господарства «Вікторія-92» 
Козівського району, Заслужений 
працівник сільського господарства 
України  Петро ПЕЛЯК.

Шановні краяни, дорогі земляки!
Воскресіння Ісуса Христа знову приходить на 
нашу землю небесним променем віри і надії. Хай ця 
Господня ласка не омине жодної християнської душі, 
жодної домівки. Хай Божа благодать наповнить 
наші серця життєдайним світлом любові та 
милосердя. Миру і достатку, здоров’я і благополуччя 
Вам та Вашим сім’ям!

Веселих та радісних Вам свят! Христос Воскрес!
Начальник об'єднання “Тернопільгаз”  Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

Дорогі земляки, шановна громадо!

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

З повагою – директор 
ПОП «Іванівське» 
Теребовлянського  
району, Заслужений 
працівник сільського  
господарства України,  
депутат обласної ради 
     Антон БІЛИК.

Микола ПИЛИПІВ, 
за дорученням президії ради об'єднання 

сільгосппідприємств Тернопільщини.
за дорученням президії ради об'єднання 

Микола 

Христос Воскрес! 
  Воістину Воскрес!

Сердечно вітаємо хліборобів, усіх краян 
зі світлим Христовим Воскресінням! 
Щедрих урожаїв, погожих днів,  
міцного здоров’я і миру в Україні!

З повагою – голова фермерського 

Козівського району, Заслужений 
працівник сільського господарства 

наші серця життєдайним світлом любові та 
милосердя. Миру і достатку, здоров’я і благополуччя 
Вам та Вашим сім’ям!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Спершу Геннадій Зубко 
відвідав Козову і взяв 
участь у відкритті 

спортивного майданчика 
з тренажерами та 
футбольним міні-полем. 

- Дуже приємно, що Терно-
пільська область є лідером зі 
створення об’єднаних територі-
альних громад, - зазначив поса-
довецьу вітальному слові. -  Сьо-
годні ми на власні очі бачимо, 
що децентралізація дала можли-
вість вирішити на місцях ті про-
блеми, які не вирішувались рока-
ми й десятиліттями. Дуже довго 
діти й підлітки мріяли, щоб у їх-
ніх містах і селах були спортмай-
данчики, футбольні поля, басей-
ни. А місцева влада чекала, поки в 
центрі приймуть рішення і виді-
лять гроші. Тепер все змінилось: 
на місцях є можливості, кошти, 
ресурси. І це – лише початок змін. 

Для козівчан ця подія стала 
справжнім святом – адже і діти, і 
їх наставники вже давно чекали 
на оновлення спортивної інфра-
структури містечка. Вдалося реа-
лізувати проект за сприяння на-
родного депутата Тараса Юрика. 
Саме за його ініціативи уряд ви-
ділив 698 тисяч грн. на встанов-
лення спортивного майданчика 
зі штучним покриттям у Козові. 

- Сьогодні наша країна, яка 
перебуває в стані війни, отри-
мала вперше можливість розви-
вати регіони, вкладати кошти 
у розвиток інфраструктури те-
риторій, - зазначив у вітально-
му слові Тарас Юрик. – Ті зміни, 
що відбуваютья сьогодні у нас на 
Тернопіллі, у цих непростих для 

нашої держави умовах повинні 
вселяти віру, що ми рухаємося у 
правильному напрямку. 

- В області за минулий рік 
було реалізовано понад 500 про-
ектів, спрямованих на покра-
щення життя людей, створення 
комфортних умов для навчання 
дітей, - додав голова Тернопіль-
ської ОДА Степан Барна. - За рік 
нам вдалося відкрити дві нові 
школи, закупити для шкіл нові 
комп’ютери, відкрити плаваль-
ний басейн та десятки спортза-
лів, а також закупити 42 шкіль-
них автобуси, в тому числі для 
Козови та Козівського району. 

Після відкриття майданчика 
Геннадій Зубко відвідав плаваль-
ний басейн та тренажерний зал, 
який відкрили напередодні у Ко-
зівській школі, поспілкувався з 
учнями і керівництвом закладу.

 - Сьогодні в руках громад 
потужні інструменти – місце-
ві бюджети, які зросли в 3-7 ра-
зів,- зазначив віце-прем’єр. - 
Лише за перший квартал цього 
року до місцевих бюджетів на-
дійшло 41,6 млрд. грн., що май-
же на 40% більше, ніж у першо-

му кварталі минулого року. Дохо-
ди бюджетів об’єднаних терито-
ріальних громад  зросли на 700 
млн. грн, більше, ніж на 52%.  І 
ми маємо результат – якісні змі-
ни по всій країні – відбудова-
ні дороги, дитсадки, школи, лі-
карні. Приклад дитячого басей-
ну Козівської школи, який май-
же 30 років стояв довгобудом, 
а нині відкритий, завдяки ко-
штам Державного фонду ре-
гіонального розвитку, яскра-
ве тому підтвердження. Наступ-
ний крок – формування єдиних  
освітньо-спортивно-культурних 
просторів у громадах. Це вже не 
точкове вирішення проблем, а 
комплексний розвиток терито-
рії. Мета – надати якісні послуги 
в усіх галузях, реалізувати освіт-
ній, туристичний, спортивний, 
культурний потенціал громади, 
виховати справжнього громадя-
нина, патріота свого краю.

Під час відвідин Козови Ген-
надій Зубко взяв участь у Бого-
служінні в храмі Успіння Пресвя-
тої Богородиці, а також поклав 
квіти до пам’ятника Небесній Со-
тні та поспілкувався з місцевими 

жителями. Вже у Тернополі поса-
довець разом з керівництвом об-
ласті та ДСНС вручив сертифіка-
ти на пожежно-рятувальну тех-
ніку семи територіальним гро-
мадам Тернопільщини, а також 
ключі від трьох  автомобілів на 
базі МАЗ рятувальним частинам 
Тернопільського, Кременецько-
го і Борщівського районів. Тран-
спорт був закуплений за кошти 
державного бюджету.

 - Основне завдання в умо-
вах децентралізації – зробити 
все, щоб життя кожного грома-
дянина в Тернопільській облас-
ті було безпечним,- зазначив під 
час урочистостей Степан Бар-
на. -  Ми вже говоримо про ство-
рення пожежних команд на міс-
цях, адже їхня робота буде впли-
вати на підвищення ефектив-
ності реагування, а також на на-
ближення підрозділів безпосе-
редньо до осередків виникнен-
ня можливих надзвичайних си-
туацій та пожеж. Зі створенням 
місцевих пожежних команд від-
будеться формування пожежної 
безпеки об’єднаних територіаль-
них громад. 

Під час візиту Геннадія Зуб-
ка на Тернопілля обговори-
ли багато питань, які відігра-

ють важливу роль у розви-
тку області. Зокрема, йшло-
ся про діяльність Державної 
архітектурно-будівельної ін-
спекції. Адже саме на Тернопіл-
лі дуже високий відсоток відмов 
у наданні дозволів на будівни-
цтво.

- Така практика штучних від-
мов має бути припинена.  Це не 
дає можливості  інвесторам ре-
алізовувати проекти в облас-
ті й розвивати регіон, – зазна-
чив віце-прем’єр. -  Наразі звіль-
нено керівника територіально-
го управління ДАБІ у Тернопіль-
ській області і призначено тим-
часово виконуючого обов’язки. 
Вже є результати у наведен-
ні порядку. За березень видано 
85 декларацій, що вдвічі біль-
ше у порівнянні з лютим 2017 
року та видано лише одну від-
мову. Сьогодні триває підготов-
ка законопроекту щодо удоско-
налення містобудівної діяльнос-
ті, який дозволить перейти на 
нову систему, де будуть тільки  
повідомлення і дозволи. Функ-
ція архітектурно-будівельного 
контролю у місцевих органах 
влади має працювати, як сервіс. 

Юля ТИМКІВ.

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко: 
«Децентралізація дозволяє 
вирішити проблеми, які 
існували десятиліттями»
Із робочим візитом на Тернопільщину завітав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ Геннадій Зубко. Посадовець вже втретє приїздить у нашу область. Цього разу його мета – перевірити, як 
іде процес виконання бюджетів у першому кварталі цього року та на власні очі побачити зміни та плоди реформ 
децентралізації, що успішно впроваджують на Тернопіллі, а також проблеми, які ще потребують вирішення. 
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Володимир ТУРЧИНЕЦЬ, 
генеральний директор  
ТОВ «Волочиськ-агро»  

агропромхолдингу «Астарта-Київ».

Дорога хліборобська родино, дорогі краяни!

Хай Великодня Паска у кожній оселі стане 
символом безмежної любові серця і натхненної 
праці рук, бажання творити мир і добро у 

нашому спільному українському домі. Зичу Вам 
усім міцного здоров`я та радості, спільного 
поступу заради гідного майбутнього кожної 

людини, кожної родини, заради України!

Щиро вітаю з великим для кожної  
християнської душі святом – 
Днем Христового Воскресіння!

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Дорогі земляки, працівники  
та пайовики ПАП «Аркадія»!

З почуттям глибокої вдячності за плідну співпрацю  
і взаєморозуміння щиро вітаю Вас 

з Воскресінням Христовим! 
Хай наповнює Ваші серця радість і душевний спокій! 

Нехай до Ваших осель завітають любов, щастя, добробут,  
а помисли будуть світлими, як Великдень!   

Здоров’я, миру Вам і Вашим родинам. Нехай 
Господня ласка зігріває у свята і в будні,  
хай Ісус благословляє кожен прожитий Вами 
день, Вашу нелегку працю, помисли та дії.

З повагою – директор ПАП «Аркадія» 
Гусятинського району, 

Заслужений працівник сільського 
господарства України, 
депутат обласної ради  

Микола ПИЛИПІВ.

І вже не я живу, а живе 
у мені Христос!
Христос воскрес! Тож 

прийнята Богом 
умилостивлююча жертва 

за гріхи, ради яких Господь 
Спаситель терпів тяжкі 
страждання на хресті.

Христос воскрес! І сталося відкуплен-
ня людського роду, а перемога Госпо-
да над смертю є початком перемоги над 
смертю і для всього викупленого Ним 
людства.

Яке дорогоцінне  для нас значення во-
скресіння Ісуса Христа! Адже воно – чудо, 
більше за всі чудеса, і ті, які коли-небудь 
бачив і чув світ, і ті, які творив Сам Хрис-
тос. Воскресіння Ісуса Христа має таке 
важливе значення для християнства, що 
за словами апостола Павла, «якщо Хрис-
тос не воскрес, то віра ваша даремна» 
(1Кор.15,17).

Великоднім вітанням ми проповіду-
ємо нашу віру у Воскреслого Спасителя. 
Та для нас, послідовників Христових, не-
обхідна інша проповідь, проповідь діла-
ми праведного життя в Христі, вона пе-
реконливіше за всі слова свідчить про іс-
тину Воскресіння Христового. Так пропо-
відує про Воскреслого Спасителя той, хто 
в житті своєму виконує заповіді Христові.

Воскреслий дух людини хоче бачи-
ти воскресаючими  і природу, і людей. 
Він усіх кличе до оновлення і відроджен-
ня. Словами «Христос воскрес!» зустрі-
чав преп. Серафим Саровський своїх від-

відувачів, які звідусіль сходились до ньо-
го, шукаючи шляхів до вічного життя. До-
сягнувши богоспілкування та мети сво-
го життя на землі, святі отці навчають і 
нас, що найбільшим і єдиним благом для 
християнина є пізнання Бога і живе спіл-
кування з Ним. Чи не тому Христос неви-
димо стоїть біля сердець наших, промов-
ляючи: «Ось  Я стою при дверях і стукаю, 
як хто почує голос Мій і відчинить двері, 
увійду до нього і вечерятиму з ним і він 
зі Мною»(Апок.3, 20). Відгукнімося на за-
клик воскреслого з мертвих Спасителя, 
виконаймо Його святу волю, тоді і ми змо-
жемо сказати із святим Павлом: «І вже не 
я живу, а живе у мені Христос»(Гал.2, 20).

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!  

о. Богдан Зінченко,
член Національної спілки 

журналістів України.

Начальник Головного управління 
Національної поліції у Тернопільській області 

Олександр БОГОМОЛ.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Зичу Вам та Вашим близьким і рідним звіряти  
свій життєвий компас з вірою, духовними зростаннями.  
Нехай Боже благословення буде запорукою успіхів у 

всіх починаннях, вселяє віру у день прийдешній. Нехай почуття оптимізму і 
впевненості ніколи не покидає Вас. Здоров’я, добробуту, мирного неба над 
головою, успіхів у реалізації всіх задумів та сподівань.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Прагнемо до єдності, порозуміння та згуртованості 
задля підтримки особливої категорії людей, виняткової 
відповідальності перед ними. Прагнемо Божого  
благословення та особистої відповідальності кожного 
працівника, кожного роботодавця, аби уникнути  
травм на виробництві. 

З повагою та шаною і за дорученням колективу - 
начальник управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та профзахворювань 
      в Тернопільській області - Федір БОРТНЯК.

свій життєвий компас з вірою, духовними зростаннями.  
Нехай Боже благословення буде запорукою успіхів у 

всіх починаннях, вселяє віру у день прийдешній. Нехай почуття оптимізму і 
впевненості ніколи не покидає Вас. Здоров’я, добробуту, мирного неба над 
головою, успіхів у реалізації всіх задумів та сподівань.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою та шаною і за дорученням колективу - 
начальник управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків 
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Зичу Вам та Вашим близьким і рідним звіряти 
свій життєвий компас з вірою, духовними зростаннями.  

Прагнемо до єдності, порозуміння та згуртованості 
задля підтримки особливої категорії людей, виняткової 

благословення та особистої відповідальності кожного 

свій життєвий компас з вірою, духовними зростаннями.  
Нехай Боже благословення буде запорукою успіхів у 

Шановні краяни!
Великдень вдихає новий струмінь життя у наше звичне 
повсякдення,  дарує світло і чистоту помислів. 

у мені Христос!
Шановні краяни! 
Ми на порозі найбільшого християнського свята – 
світлого Христового Воскресіння. 
Великдень  для нас є особливим, адже ще більше посилюються 
наші прагнення до миру, а серця сповнюються вірою у те, 
що добро та правда переможуть. Пасхальні дні - це й час 
віддати шану всім тим, кого немає серед живих, хто, 
залишивши нам свою любов і життєвий досвід, 
відійшов у вічність. Згадаймо їх молитвою. Від усього 

серця бажаю Вам благодаті,  
  добробуту, миру, злагоди  
    та душевної величі.
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Понад 200 студентів 
історичного факультету 
Тернопільського 

національного педагогічного 
університету імені В. Гнатюка 
плетуть маскувальні сітки 
для бійців АТО. Перед Пасхою 
відправляють на передову 15 
маскувальних сіток. Кожна з 
них має 30 квадратних метрів, 
загальна площа сіток – 450 
квадратних метрів. 

«Ці маскувальні сітки, які відправ-
ляємо бійцям 44-ї бригади, плели май-
же півтора місяця. Купуємо в Харко-
ві сіткову основу, бо там найдешевше. 
Після цього ріжемо матеріал на шмат-
ки, натягуємо на каркас і починаємо 
працювати», – розповідає викладач 
ТНПУ ім. В. Гнатюка, кандидат історич-
них наук, доцент Володимир Кіцак. 

Студенти педагогічного університе-
ту передають сітки в зону АТО не впер-
ше. Почали плести їх ще з 2015 року. 
Навесні 2015-го виготовили 1000 ква-
дратних метрів сіток, восени 2015 - ще 
600 кв. м. Навесні 2016-го – 900, а восе-
ни минулого року – 1300 квадратних 
метрів. «До кінця семестру плануємо 
зробити ще близько 300 метрів сітки. 
Якщо вдасться виконати заплановану 
роботу, ми вийдемо на площу півгек-
тара, тобто на 5 тисяч квадратних ме-
трів», – каже Володимир Кіцак. – «Од-
нією сіткою можна накрити один БТР. 
Наразі можна сказати, що ми забезпе-

чили накриття маскувальними сітка-
ми близько 130 БТРів. Якщо виконає-
мо  заплановану роботу – 170 БТРів бу-
дуть накриті нашими сітками. Але сіт-
ки не вічні, вони рвуться, знищують-
ся. Ми забезпечуємо, але розуміємо, що 
далі треба працювати». 

Кошти на закупівлю матеріалів, зо-
крема сіткової основи і фарб, надає Тер-
нопільський обласний осередок пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Солідар-
ність». Допомагає партія також з від-
правкою вантажів. 

«Маскувальні сітки життєво необ-
хідні нашим воїнам в зоні АТО. Тому 
максимально підтримуємо волонтер-
ський рух, який сформувався за ці роки 
тут, на історичному факультеті. У пле-
тінні маскувальних сіток беруть участь 
сотні студентів. Важливо, що це все від-
бувається в стінах університету. Це - чу-
довий приклад патріотичного вихован-
ня молоді», – зазначає керівник секрета-
ріату Тернопільської територіальної ор-
ганізації партії «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність» Володимир Дзудзило. 
«Ми постійно вивчаємо потреби бійців. 
Минулого місяця передали приціл ніч-
ного бачення одній зі штурмових бри-
гад. Неодноразово відправляли в зону 
АТО продукти харчування, питну воду 
та іншу допомогу. На початку лютого гу-
манітарний вантаж відправили в Авдіїв-
ку. Ми і надалі вивчаємо нагальні потре-
би наших воїнів та населення, яке про-
живає в зоні АТО. Це - один з основних 

напрямків роботи нашої партії. Окрім 
матеріальної допомоги, обласний осе-
редок партії підтримує бійців і по ін-
ших напрямках – надає їм безкоштовну 
юридичну консультацію». 

«Це - маскувальні сітки для броне-
техніки. Ми давали їх на 80-ту брига-
ду, ними накривали станції радіоелек-
тронної боротьби, БТРи, медичні ма-
шини, «хамери». У 24-й яворівській 
бригаді нашими сітками була накрита 
танкова рота. У 44-й бригаді накрива-
ли гармати», - каже Володимир Кіцак. 

19-річний студент Назар Мунило з 
першого курсу долучається до плетін-
ня маскувальних сіток. «У мене дуже ба-
гато друзів, які були в зоні АТО, перебу-
вають там і зараз. Ці сітки необхідні їм 
на передовій. Бійці захищають нас, а ми 
хоча б якоюсь мірою підтримуємо, допо-
магаємо їм. Цю сітку ми плетемо для 80-
тої бригада, в якій служив наш викла-
дач», - каже студент Назар Мунило. 

Доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри стародавньої та се-
редньовічної історії Іван Зуляк служив 
в зоні АТО у 2015-2016 роках. Сьогодні 
він разом із викладачами і студентами 
передає своїм бойовим побратимам до-
помогу. Окрім маскувальних сіток з іс-
торичного факультету бійцям відправ-
ляють на передову паски, солодощі, ма-
люнки та листи. 

«Під час мого перебування на Сході 
студенти дуже підтримували, особли-
во маскувальними сітками. Зараз ми з 
бійцями час від часу спілкуємося. Була 
така ініціатива студентська, викла-
дацька, ми зібрали кошти і підготува-
ли для відправки в зону АТО 200 пасок, 
а також побутові речі. Намагаємося під-
тримувати наших захисників. Відправ-
ляємо зараз цей вантаж, хочемо, щоб у 
бойових умовах на передовій вони від-
чули нашу увагу і радість Великодня», 
- каже Іван  Зуляк.

З ТÅрноÏолß В Зону ÀТо ÏÅрÅдÀÞТь
біÉÖßм мÀСкуВÀльні СіТки

Відповідне 
рішення у 
понеділок 

прийняла сесія 
обласної ради, внісши 
зміни до бюджету на 
2017 рік. 

Один із пунктів перед-
бачає здійснення перероз-
поділу субвенції  в обся-
зі 13 мільйонів 671,5 тися-
чі гривень між місцевими 
бюджетами області з ме-
тою своєчасного відшкоду-
вання вартості лікарських 
засобів під час амбулатор-
ного лікування осіб, що 
страждають на серцево-
судинні захворювання, цу-
кровий діабет ІІ типу, брон-

хіальну астму.
«Жителі області, які ма-

ють проблеми зі здоров’ям, 
уже зможуть безкоштовно 
отримувати ліки в аптеках 
за рецептами. Кошти для 
відшкодування вартості лі-
карських засобів надійдуть 
місцевим бюджетам най-
ближчим часом», - зазна-
чив голова обласної ради 
Віктор Овчарук.

Окрім іншого, зміни 

передбачають здійснен-
ня перерозподілу річних 
обсягів субвенції з дер-
жавного бюджету місце-
вим бюджетам на надан-
ня субсидій населенню 
на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання 
і водовідведення, квар-
тирної плати, вивезення 
твердих побутових та ін-
ших відходів. 

Бюджет Тернополя отримав 
майже 216 мільйонів 

податкових надходжень
У Тернопільській ОДПІ поінформували, що 

впродовж січня-березня цього року бюджет 
м.Тернополя отримав майже 216 млн. грн. податко-
вих надходжень. Це майже на 59 млн. грн. більше, 
аніж за аналогічний період минулого року. Біль-
ше половини надходжень склав податок на доходи 
фізичних осіб, якого надійшло 130,5 млн. грн., 39 
млн. грн. - єдиного податку, 19,5 млн. грн. - акцизу. 
А землекористувачі внесли до бюджету 21 млн. грн.

Також в інспекції наголошують: залишилось 
менше місяця, аби задекларувати отримані у 2016 
році доходи. Останній день подання декларацій 
про майновий стан і доходи - 3 травня. Отримати 
консультації та практичну допомогу у заповненні 
декларацій можна у Центрі обслуговування плат-
ників. Телефон для довідок 43-46-10.

Відділ організації роботи
 Тернопільської ОДПІ.

Віктор ОВЧАРУК: «Кошти для 
відшкодування лікарських засобів 
надійдуть місцевим бюджетам»
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Правдиві християни 
піклуються про сиріт і вдів 
матеріально, духовно та 

емоційно. 12-річному Євгенкові 
Шморгаю із Зарубинців 
Збаразького району рано 
доведеться дорослішати. 

Мати виховувала його без батька, а рік 
тому не стало і самої Ольги. Їй було лише 
сорок років, але невиліковна хвороба не 
перебирає, кого і в якому віці позбавити 
життя. Порівняно з іншими сиротами, яки-
ми після подібних трагедій зазвичай опі-
кується держава з її казенними інтерната-
ми, Євгенові пощастило: його взяв у свою 
родину рідний дядько Петро. Він з дружи-
ною виховує двох дітей, живе у зятях, але й 
теща Ольга Никифорівна теж прийняла ма-
лого сироту, як рідного.

 Євген має все, що потрібно для повно-
цінного життя. А минулої неділі до хлопчи-
ка навідався депутат Тернопільської облас-
ної ради Богдан Яциковський. Привіз Єв-
генкові з нагоди Вербної неділі тенісну ра-
кетку, солодощі, ще й купюру вручив, щоб 
мав за що купити морозива і цукерок. До-
рослі Шморгаї при оказії попросили депу-
тата допомогти також і з ремонтом хати, де 
жила Ольга з сином. Пан Богдан обіцяв по-
сприяти з будматеріалами.

 Моя подруга, яка була свідком цього ві-
зиту, зауважила, що не кожен, хто має мож-
ливість, здатен подарувати дитині-сироті 
такі приємні хвилини. Буває, навіть рідні 
відмовляють одне одному у співчутті і ро-
зумінні, що вже казати про чужих людей? 

Проте іноді буває, що чужак є людянішим, 
аніж рідня. Погодьтеся, якби кожна замож-
на людина хоч інколи робила для обділе-
них долею людей, а особливо – дітей, хоч 
дещицю добра, то й нещасних, нужденних 
серед нас стало б набагато менше. 

Євгенові, повторюся, поталанило. Він є 
повноцінним членом дядькової родини, в 
якій має, крім прав, і свої обов’язки. Голо-
вний з них – добре вчитися. Запитала хлоп-
чика, який з предметів йому подобається 
найбільше. Євген, з вигляду дуже чемний 
і вихований, відповів не по-дитячому сер-
йозно: «Фізкультура». І розсмішив. Згодом, 
поставивши ще кілька навідних запитань, 
з’ясувала, що підліток також має інтерес до 
історії, зокрема – історичних фільмів, які 
переглядає в Інтернеті.

 - Купили йому комп’ютер, велосипед, 
- повідомила присутня при нашій розмові 
Ольга Никифорівна. – Але спорт він любить 
найбільше. Нас ніколи не засмучує. Допома-
гає на городі і в хаті... З’ясувалося, що хлоп-
чик також є у церкві братчиком, прислуго-
вує священику. А в школі однокласники об-
рали його старостою класу. Наприкінці за-
питала малого, чи вміє за себе постояти, ін-
шими словами – чи вміє битися? Євген зно-
ву відповів серйозно: «У селі всі вміють би-
тися». Задатки організатора, лідера (Євген-
ко – Скорпіон за знаком зодіаку), без сумні-
ву знадобляться хлопцеві у майбутньому. 
Хай доля і Бог, який є заступником усіх сиріт, 
допоможуть йому у дорослому житті, якщо 
дитинство випало не надто радісне.

Світлана ЛІЩУК.

Відбувся восьмий позачерго-
вий з’їзд НСПУ, який проходив в Ір-
піні.  Тернопільську обласну пись-
менницьку організацію на ньому 
представляли два делегати (згідно 
квоти 1 від 30), голова ТОО НСПУ 
Олександр Смик та автор цих но-
таток. Варто нагадати, що пись-
менницька спільнота нараховує 
1886 членів, в тому числі  67 і на-
ших краян. 

 Причиною скликання позачер-
гового з’їзду послужила, перш за 
все, потреба ухвалення змін і до-
повнень до Статуту НСПУ, згідно 
якого спілка визнається неприбут-
ковою організацією і вже з 1 лип-
ня цього року (згідно нового по-
даткового Кодексу) матиме відпо-
відні преференції. Не менш важ-
ливим питанням слугувало вкрай 
складне становище Будинку твор-
чості, який є у довічному користу-
ванні спілки і знаходиться на зем-
лях ірпінської громади, складаю-
чи загальну площу понад 10 гек-
тарів. Окремо розташовані буди-
ночки, де жили і творили корифеї 
української та світової літерату-
ри  Андрій Малишко, Павло Тичи-
на, Володимир Сосюра, Олесь Гон-
чар, Григір Тютюнник та інші (хіба 
всіх перелічиш?), потребують на-
лежних затратних ремонтів. Отож 
з’їзд і проходив в Ірпіні, щоб деле-
гати побачили справжню картину 
проблеми.  

Очільник НСПУ Михайло Си-
доржевський говорив якомога ко-
ротко про здобутки і значно біль-
ше про болючі проблеми. (Деталь-
ніше на сайті  НСПУ  та у газеті «Лі-
тературна Україна»). Письменни-
ки взяли активну участь в  обго-
воренні  запропонованого Стату-
ту, проект якого попередньо був 
опублікований в ЗМІ. Своє бачен-
ня цього важливого документу ви-
словили у виступах і ми, делегати 
від письменницької спільноти Тер-
нопілля. Зокрема щодо умов при-
йому до НСПУ та вибуття, а також 

про місцеві (територіальні) осе-
редки (організації ) НСПУ. 

Питання проведення ремонт-
них робіт Будинку творчості вирі-
шувалось шляхом укладання дого-
вору із мерією Ірпіня, яку очолює 
Володимир Карплюк. Йому – 35. 
Місто теж молодіє, судячи з екс-
курсії, яку провели для делегатів. 

 Також письменники обгово-
рили низку питань щодо творчих 
планів, книговидання, проведення 
Шевченківського свята цього року 
на Луганщині. Олександр Смик за-
пропонував ввести у склад колегії 
Мінкульту чинного голову НСПУ 
Михайла Сидоржевського. Пропо-
зицію підтримали одноголосно. 
У склад правління НСПУ увійшов 
Олександр Смик, як і всі інші голо-
ви обласних письменницьких ор-
ганізацій. 

Хочу наголосити на таких осно-
вних змінах Статуту: рекоменда-
ції для вступу до НСПУ надають лі-
тераторам письменники із стажем 
не менше 5 років (у попередній ре-
дакції – не менше 3р.); письмен-
ницькі збори в обласних органі-
заціях (осередках) скликаються 1 
раз у рік (за необхідності – більше). 
Сума членських внесків, які спла-
чують письменники-спілчанці, - 
100 гривень у рік.

Деструктивних змін у спілці, 
ймовірного зриву з’їзду, чого очі-
кували окремі угрупування літе-
раторів,  не відбулося. Секретарі-
ат у своєму зверненні до делега-
тів висловив тверду впевненість 
у тому, що вибір українських пись-
менників – це літературна твор-
чість, людська порядність, чес-
ність, принциповість, відстоюван-
ня потреб громади і демократич-
них принципів, а також, понад усе 
– українські національні інтереси.

Володимир КРАВЧУК, 
делегат восьмого 

позачергового 
з’їзду НСПУ.

Київ – Збараж.

Коли світ 
не без добрих людей

Нотатки з позачергового 
письменницького з’їзду

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÀ ÒÂÎÐ×²ÑÒÜ, 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ² 
²ÍÒÅÐÅÑÈ – ÏÎÍÀÄ ÓÑÅ

Допоможуть, чим зможуть
В Україні збільшився мінімальний розмір допомоги з 

безробіття для застрахованих осіб, перелік яких зазначено 
у ч. 1 ст. 22 Закону України «Про загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страхування на випадок безробіття». Під-
вищення склало 120 грн., таким чином допомога зросла 
до 1280 грн. Її зможуть отримувати громадяни, страховий 
стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації в 
центрі зайнятості, становив не менше шести місяців. Вони 
мають право на одержання допомоги з безробіття, розмір 
якої залежить від розміру заробітної плати за останнім міс-
цем роботи, страхового стажу та причини звільнення, про-
те не може бути меншим, ніж 1280 грн., - пояснили у Службі 
зайнятості. Також тут уточнили, що максимальний розмір 
цієї допомоги не може перевищувати чотирикратного роз-
міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – зараз 
це 6400 грн.

Загальна тривалість виплат не може перевищувати 360 
календарних днів протягом двох років, а для осіб передпен-
сійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) трива-
лість виплати допомоги з безробіття не може перевищува-
ти 720 календарних днів.

 Пенсійний фонд ухвалив рішення не перераховува-
ти кошти на виплату пенсій філіям російських банків, 
що потрапили під  санкції за рішенням РНБО України. Це 
такі банківські установи, як ПАТ «Сбербанк», ВТБ Банк, 
ПАТ «Промінвестбанк», АТ «БМ Банк», ПАТ «ВіЕс Банк».

Відповідне рішення ухвалено на виконання указу 
Президента України від 15.03.2017 № 63/2017 «Про за-
стосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)». Отже, з 1 квіт-
ня 2017 року громадяни України не зможуть отримува-
ти свої пенсії у відділеннях зазначених банків або зня-
ти їх у банкоматах за картками цих банківських установ.

За інформацією Пенсійного фонду, свої кошти пенсі-
онери одержуватимуть у поштових відділеннях за міс-
цем проживання. Водночас дата виплати залишати-
меться незмінною, тобто такою, яка була у відділенні 
банку.

Пенсійний фонд зазначає, що пенсіонери зможуть 
користуватися послугами інших банків, з якими Фонд 
підписав договір на виплату пенсій. Перелік цих бан-
ківських установ у населеному пункті можна дізнатися 

в районному управлінні Пенсійного фонду. Також у ра-
йонному управлінні або в управлінні з координації та 
контролю за виплатою пенсій можна буде подати заяву 
для переоформлення пенсійного рахунку в іншому бан-
ку, крім тих, звісно, які потрапили під санкції РНБО.

Якщо громадяни не захочуть переоформляти отри-
мання пенсії в іншому банку, за потреби працівники від-
ділень поштового зв’язку доставлятимуть їм відповідні 
кошти безпосередньо додому.

Людмила РАДКОВСЬКА,
начальник відділу з питань призначення, 

перерахунку та виплати пенсій №1 
у м. Тернополі

 ТО УПФУ Тернопільської області

Òåðíîïîëÿíè íå îòðèìàþòü 
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Хлопчик став заручником власної матері, 
котра зачинила його в будинку і щодня лякала 
розповідями, що люди навколо погані, що  се-
ред них перебувати небезпечно, що всі бажають 
йому тільки зла. Зі слів керівника відділу юве-
нальної превенції обласної поліції Петра Тихо-
вича, дитина перетворилася на покірного, заля-
каного піддослідного.

У поліції кажуть, що намагалися зустрітися 
та поговорити із 40-річною заліщанкою, при-
йти і подивитися, що з дитиною і в яких умо-
вах вона проживає. Проте жінка на контакт не 
йшла. У рамках кримінального провадження 
поліцейські отримали ордер на огляд помеш-
кання, в якому жив 14-річний підліток.

Жінка до поліцейських на розмову спочатку 
не вийшла зовсім, а потім вилізла через кватир-
ку. За деякий час наказала через ту ж кватир-
ку вилізти синові,  адже правоохоронці напо-
лягали, що мають особисто побачити підлітка. 
Лише після багатогодинних вмовлянь вдалося 
увійти до помешкання.

За словами правоохоронців, умови, в яких 
жив хлопець, були задовільними,  проте насто-
рожила поведінка 14-річного підлітка. Той без 
вказівки матері не робив жодних рухів,  не го-
ворив ні слова. Дитина виглядала виснаженою, 
бо коли у відділенні поліції мати наказала йому 
не сідати на стілець, той через декілька хвилин 
ослухався її і присів через те, що сил стояти не 
було.

У поліції визнали, історія з цим хлопцем 

засвідчила, що ситуація випала з поля зору 
контролюючих служб, ніхто не простежив, чи 
виїхала ця дитина за кордон. Матір виховува-
ла хлопчика сама, однак ніхто не зауважив, чи 
отримувала вона соціальну допомогу на сина. 

- Дитина почала ходити в 5 клас, а потім пе-
рестала, бо мати пояснила вчителям, що начеб-
то вони їдуть за кордон. І вже у 6, 7 і 8 класи хло-
пець не ходив. Сьогодні йому 14 років. Ми буде-
мо з’ясовувати, чому все це випало з поля зору 
відповідних служб, - розповів начальник облас-
ної поліції Олександр Богомол.

Не звернулися до правоохоронців і сусіди 
сім’ї. У поліції вирішили поцікавитися долею ін-
ших дітей, яких батьки забирають зі школи.

- Ситуація загрозлива. Хлопчик живий, але 
дитина, фактично, була позбавлена волі й те-
пер дві хвилини на ногах не може вистояти, 
бо не має сили, у нього атрофовані м’язи. Ще 
рік-два - і невідомо, що б з цією дитиною було, 
- додав Олександр Богомол. - Я ініціював про-
ведення службового розслідування за учас-
ті соціальних служб, органів освіти. Переві-
римо школи, щоб дізнатися, куди діваються 
діти, коли вони начебто йдуть з однієї школи 
в іншу.

Нині хлопець у Тернопільському притулку 
для неповнолітніх, де має пройти медичне об-
стеження, з ним поспілкуються психологи за-
кладу. У рамках кримінального провадження 
слідчі також наполягатимуть на вивченні пси-
хоемоційного стану матері.

За рибу - гроші

З 1 квітня почала 
діяти нерестова 
заборона на вилов 

риби.
 На Тернопільщині вона 

триватиме до 10 червня 
включно. Утім, рибалки-
любителі і надалі можуть ло-
вити рибу, якщо робитимуть 
це однією поплавковою або 
донною вудкою із одним гач-
ком і спінінгом з берега у ме-
жах населеного пункту у до-
зволених місцях, за межами 
нерестовищ.

За порушення цього пра-
вила передбачена адміні-
стративна відповідальність - 
штраф до 680 гривень та стяг-
нення збитків за кожну неза-
конно виловлену рибину, не-
залежно від її розміру чи ваги. 
Найменше «коштує» карась 
- 17 гривень за одного, най-
більше - судак, за якого мо-
жуть стягнути 510 гривень за 
рибину. Також у цей період за-
боронено влаштовувати пере-
гони на човнах.

У центрі Тернополя 
викопали людські рештки

Незвичну знахідку виявили неподалік 
пам'ятника Степану Бандері під час земляних 
робіт. На місце події виїжджала слідчо-

оперативна група та рятувальники. 
За попередніми даними, кості належать двом особам. За 

словами слідчого Дмитра Адамовича, людські рештки перебу-
вали на глибині тридцяти сантиметрів від поверхні. Робітники 
побачили їх, знявши плитку у парку імені Шевченка.

Ймовірніше за все, кості лежать в землі ще з 19 століття, 
оскільки поруч було і взуття, марковане 1849 роком. Детальні-
ше про знахідку буде відомо після судово-медичної експертизи. 

Як повідомили в обласному 
управлінні поліції, провізор на-
йняла водія з автомобілем мар-
ки "ВАЗ-21099" та їздила насе-
леними пунктами. Ліки прода-
вала з автомобіля на ринках 
сіл. Прилавком слугував багаж-
ник авто. Клієнтами "бізнес-
жінки" були, як правило, люди 
похилого віку.

Про заборонену торгівлю 
медикаментами правоохорон-
цям повідомили мешканці Ла-
новецького району.  При пе-
ревірці транспорту оператив-
ники виявили більше півтори 
тисячі найменувань ліків на 
суму понад двісті тисяч гри-
вень.

В асортименті провізора-
порушника були різноманіт-
ні препарати  - таблетки, ме-
дикаменти у ампулах, сиропи 
та інші. Жінка каже, що в такий 
спосіб вона вирішила покращи-
ти торгівлю в аптеці.

Ліки вона вантажила на-
сипом у багажник і возила на-
селеними пунктами. Торгів-
лю розгортала там, де відсутні 
ФАПи та аптеки. За день всти-
гала об'їхати три-чотири села. 
Жінка переконує правоохорон-
ців, що не знала про те, що така 
торгівля заборонена законом.

 Уже при перевірці товару 
поліцейські з'ясували, що від-
сотків 10 її товару було протер-
міновано, а близько 20% має 
ознаки фальсифікату. Вилуче-
не оперативники направили 
на аналіз в державну службу 
України з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками.

У поліції застерігають, що 
медикаменти повинні зберіга-
тися у відповідних умовах, з до-
триманим температурним ре-
жимом, вологістю та санітар-
ними нормами. Ліки, куплені 
не в аптеці, можуть призвести 
до летальних випадків.

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ ìàòè 
äâà ðîêè íå âèïóñêàëà
ç äîìó ñèíà-ï³äë³òêà

У вересні 2014 року жителька райцентру Заліщики 
прийшла до школи, де навчався її син, попросила 
віддати документи, мотивуючи тим, що виїжджають 

за кордон. З того часу життя цілком нормальної дитини 
на 2,5 роки кардинально змінилося.

Ë³êè ç… áàãàæíèêà
Аптеку на колесах організувала провізор 

зі Збаразького району. Жінка вирішила 
покращити збут медикаментів за рахунок 

сільського населення.

Кримінальна практика свідчить, 
що крадії  найчастіше 
забираються до чужих 

помешкань, коли господарі 
залишають помешкання на 
тривалий час без нагляду. Попереду 
Великодні свята, за ними – травневі. 
Залишені цінності, валюта, техніка 
можуть легко потрапити до рук 
зловмисників. 

Домушники не забираються у чужі квар-
тири, доки не переконаються, що власники 
покинули помешкання хоча б на декілька го-
дин, кажуть у поліції. Тому не варто афішу-
вати про свій тривалий від’їзд насамперед 
у соцмережах - їх тепер також ретельно від-
стежують любителі чужого майна, адже так 
найлегше дізнатися, де перебувають власни-
ки житла. 

Полегшує роботу крадіям і те, що багато 

вхідних дверей не обладнані надійними зам-
ками, немає сигналізації. Люди, які думають, 
що красти у них немає чого, помиляються. 
Якщо не зберігаєте великим сум готівкою, 
завжди залишається побутова техніка, юве-
лірні вироби, планшети та ноутбуки. Злодії 
виносять навіть одяг та парфуми, тобто все, 
що можна потім продати.

- Той, хто подбав, щоб двері були облад-
нані надійними двома-трьома замками, 
може почуватися спокійнішим, - розповіда-

ють у поліції. - Найбільш вразливі є замки з 
циліндровим механізмом під плоский ключ 
та замки з хрестовидним циліндровим меха-
нізмом. Для їх відкриття злодієві достатньо 
кількох секунд. 

Краще захищені з недорогих замків су-
вальдні з покращеними захисними власти-
востями, у тому числі з багатоступеневим 
захистом. Як показує практика,  крадії на-
віть не беруться відкривати такі двері. Окрім 
того, бажано оснастити вікна та балконні 
двері металевими решітками. Найкращі з по-
гляду безпеки – стаціонарні ґрати товщиною 
не менше 10 мм, краще 12-15 мм.

Аби вберегтися від квартирної крадіж-
ки, можна також звернутися до спеціалістів 
управління поліції охорони. У поліції зазна-
чають, що охоронці за лічені хвилини при-
їжджають до квартири, коли туди навідують 
непрохані гості.

Çëîä³é ìîæå â³äêðèòè çàìîê çà ê³ëüêà ñåêóíä
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З 1 квітня в Україні почала діяти про-
грама «Доступні ліки». Вона передбачає, 
що ціни на медикаменти для лікування 
серцево-судинних захворювань, бронхі-
альної астми і діабету другого типу по-
рівнюватимуть із цінами у кількох сусід-
ніх країнах, а витрачені на них гроші па-
цієнтам відшкодовуватимуть з бюджету.

У реєстрі лікарських засобів опубліко-
ваний перелік доступних ліків з наступни-
ми Міжнародними непатентованими на-
звами (МНН):

Серцево-судинні захворюван-
ня: Аміодарон (Amiodarone); Амлоди-
пін (Amlodipine); Атенолол (Atenolol); 
Верапаміл (Verapamil); Гідрохлортіа-
зид (Гідрохлортіазид); Спіронолактон 
(Spironolactone); Фуросемід (Furosemide); 
Дигоксин (Digoxin); Еналаприл (Enalapril); 
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate); 
Карведилол (Carvedilol); Клопідогрель 
(Clopidogrel); Метопролол (Metoprolol); Ні-
трогліцерин (Glyceryl trinitrate); Симваста-
тин (Simvastatin); Бісопролол (Bisoprolol).

Бронхіальна астма: Беклометазон 
(Beclometasone); Будесонід (Budesonide); 

Сальбутамол (Salbutamol).
Діабет II типу: Метформін (Metformin); 

Гліклазид (Gliclazide).
На програму МОЗ держава виділила 

500 мільйонів гривень. Отримати безко-
штовно ліки можна, якщо на руках є ре-
цепт від лікаря не на конкретний препа-
рат, а на речовину, що діє. При цьому вида-
ватимуть найдешевший препарат. Відтак, 
доведеться відмовитися від імпортних за-
собів. Якщо є бажання придбати закордон-
ний аналог, потрібно буде лише доплатити 
різницю в ціні.

№ 
з/п Назва аптеки Адреса Телефон

1
Тернопільська обласна кому-
нальна міжлікарняна аптека 
№126

вул. Тролейбусна,14 43-57-09
вул. Купчинського, 14 43-62-84

2 Тернопільське обласне 
виробничо-торгове об’єднання

вул. Бродівська, 5 52-36-91
вул. Клінічна,1 25-37-23

3 «Сімейний лікар»

вул. Пушкіна, 5 23-21-73
вул. Бойчуків, 5А 51-10-79
вул. Тарнавського, 4/97 51-20-87
вул. Манастирського, 48 А 51-40-10
вул. Кривоноса, 6Б 53-49-87
вул. 15 Квітня, 37А 26-04-39
вул. Мазепи, 5 43-25-73
вул. Куліша, 1 51-59-11
вул. Симоненка, 7 51-06-12

4 Тернопільська обласна апте-
ка №78 вул. Руська, 23 25-08-80

5 «Доброго дня»
вул. Перля, 3 55-10-27
вул. Живова, 9а 43-42-45
вул. Київська, 9 26-50-79
вул. Руська, 40 52-73-39

6 «Перша соціальна аптека» вул. 15 Квітня, 4/75 40-58-09
7 Аптека «Рецептика» бульв. Шевченка,16 52-32-51

вул. Київська, 9а 43-77-82

8 Аптека «3І»
вул. Чалдаєва, 2 51-02-15
бульв. Просвіти, 21-А 22-45-27
вул. Валова, 3/1 52-04-27
вул. Живова,9-а 52-30-64

9 Аптека «Матері та дитини» просп. Злуки,45 26-82-61
0675994353

 

ПЕРЕЛІК АПТЕК ТЕРНОПОЛя, ДЕ ВИДАВАТИМУТЬ 
ПРЕПАРАТИ ЗА ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»:Дешеві ліки стали доступними

У природі відомі понад 
50 тисяч видів кліщів. 
Більшість з них безпечні 

для людей, однак деякі 
можуть бути причиною недуг. 
Зокрема, борошняні, постільні, 
пилові викликають алергію, а 
коростяні провокують сильний 
свербіж. Найнебезпечніші 
– іксодові кліщі. Вони є 
переносниками багатьох 
небезпечних хвороб, зокрема 
енцефаліту та хвороби Лайма. 
Фахівці Тернопільського 
лабораторного центру 
розповіли «Нашому ДНЮ», 
як вберегтися від кліщів та 
небезпек, які вони несуть. 

Паразити у … ліжку
Пилові кліщі живуть майже в кож-

ному домі, зокрема, у ліжку постійно 
перебуває кілька десятків тисяч пило-
вих кліщів, яких неможливо побачи-
ти неозброєним оком. Впродовж свого 
життя кожен такий кліщ відкладає по-
над 200 яєць і залишає по собі величез-
ну масу екскрементів. 

- Чому пилові кліщі небезпечні для 
здоров'я? На перший погляд кліщі пилу 
необразливі: на людину не нападають, 
не кусаються і не п’ють кров, - розпо-
відає ентомолог обласного лаборатор-
ного центру Світлана Величко. - Проте, 
вони та залишки їхньої життєдіяльності 
є дуже сильними алергенами. Вони ви-
кликають алергію, що супроводжується 
такими симптомами, як: кон'юнктивіт, 
нежить, чхання, кашель тощо. Кліщі мо-
жуть стати причиною багатьох захво-
рювань, зокрема, різноманітних дерма-
титів та бронхіальної астми.

Найкращим середовищем для жит-
тя кліщів є постійна тепла температу-
ра - приблизно +20° та вологе повітря. 

- Постіль, де ми з вами проводимо 
майже третину життя - ідеальне місце 

для розмноження, росту і розвитку цих 
«алергенів», - розповідає Світлана Ве-
личко. - Злущений епітелій шкіри лю-
дини – основна їжа для кліщів домаш-
нього пилу. Людське тіло дає тепло і 
вологу, створює комфортні умови для 
кліщів. Вони потрапляють в одяг, кили-
ми, фіранки, м’які меблі, м’які іграшки, 
заповзають під плінтуси і паркет.

Щоб вберегтися від пилових клі-
щів, потрібно добре провітрювати при-
міщення, регулярно просушувати по-
стіль на сонці. Адже алерген, отрима-
ний з кліщів, цілком втрачає свою ак-
тивність при опроміненні ультрафіоле-
товими променями протягом двох го-
дин.  Не слід заставляти житлові кім-
нати, особливо спальні, громіздкими 
меблями. Не зберігати речі під ліжком 
- всі поверхні мають бути легкодоступ-
ні для прибирання. Подушки, перини і 
ковдри не рідше одного разу на рік вар-
то здавати в хімчистку або промивати 
перо в домашніх умовах під душем, а 
напірники кип’ятити. 
У парках і лісах старту-
вав сезон кровопивць

Одні з найнебезпечніших – іксодові 
кліщі - активні з кінця лютого і аж до 
настання холодів. У цьому році вже за-
фіксували на Тернопільщині понад 90 
випадків укусів кліщів. І це – лише по-
чаток, кажуть в санепідемстанції. Адже 
сезон кровопивць лише розпочинаєть-
ся. 

- Як показує досвід, пік укусів при-
падає на квітень-травень, – каже заві-
дувач  відділу епідеміологічного нагля-
ду та профілактики інфекційних захво-
рювань Тернопільського обласного ла-
бораторного центру Марія Павельєва. 
–  Тоді ми реєструємо і по 100 укусів на 
тиждень! Зокрема, рекордна кількість 
укусів була у 2015 році – 1313 випадків.

Кліщі є переносниками небезпеч-
них недуг. Зокрем, а хвороби Лайма. 

Ризик заражен-
ня залежить від 
тривалості при-
с м о к т у в а н н я 
кліща: протя-
гом доби вірогід-
ність інфікуван-
ня досить мала, 
а в кінці третьої доби наближається до 
ста відсотків. Тривалість інкубаційного 
(прихованого) періоду від однієї до 60 
діб, найчастіше – 14 діб. Цьогоріч вже у 
семи випадках медики виявили симп-
томи хвороби Лайма за первинним ді-
агнозом.

- Першим специфічним проявом 
хвороби Лайма є поява на шкірі мігру-
ючої кільцеподібної плями червоно-
рожевого кольору 5 – 6 cм в діаметрі, 
- розповідає Марія Павельєва. - Най-
частіше вона з’являється на місці при-
смоктування кліща або в іншій частині 
тіла. Часто у людини з’являється гаряч-
ка, головний біль, затверділість м’язів 
шиї, ломота в усьому тілі і млявість. 
Практично такі ж симптоми, як при 
простуді, тому людина може не звер-
нути на це уваги. Якщо лікування хво-
рих на ранній стадії не проводити, хво-
роба набуває хронічного перебігу, при-
зводить до тривалої непрацездатності 
та інвалідності. У хворих уражаються 
різні органи: шкіра, суглоби, м’язи, не-
рвова і серцево-судинна системи. Чим 
більше минає часу, тим важче визначи-
ти, що це за недуга. Людина не може хо-
дити, але не знає, у чому причина.

 Якщо ви помітили на своєму тілі 
кліща, найкраще звернутися у травм-
пункт чи поліклініку. При відсутнос-
ті можливості фахової допомоги, пара-
зита можна видалити самостійно, роз-
хитуючи з боку в бік пальцями, обгор-
нутими марлевою серветкою, пінце-
том чи петлею з нитки. Фахівці не ре-
комендують заливати кліща олією або 
посипати сіллю. Запевняють, це народ-

ний міф. Також у продажі є спеціаль-
ні інструменти для витягування клі-
щів. Особливо вони згодяться для до-
помоги домашнім улюбленцям. Після 
видалення кліща місце присмоктуван-
ня потрібно змастити розчином йоду, 
спиртом або одеколоном. Якщо хобо-
ток залишився в ранці, його видаля-
ють стерильною голкою. Видалено-
го кліща слід помістити на шматок во-
логої марлі у флакон, пробірку, інший 
чистий скляний посуд, щільно закри-
ти кришку. Його можна перевірити у 
лабораторії і визначити, чи є кліщ но-
сієм небезпечних інфекцій. Усім, кого 
вкусив кліщ, слід звернутися до лікаря-
інфекціоніста та пройти профілактич-
не лікування.

В обласному лабораторному центрі 
рекомендують для захисту від кліщів 
використовувати спеціальні засоби, які 
можна придбати в аптеці, та дотриму-
ватися елементарних правил безпеки. 
Під час походу у парк чи ліс одягатися в 
світлий однотонний, з довгими рукава-
ми, щільно прилягаючий до тіла одяг, 
щоб було легше помітити паразитів. 
Одягати головний убір, закрите взуття. 
Проводити під час прогулянки само- 
та взаємоогляди через кожні дві годи-
ни та ще раз вдома. Особливо ретельно 
потрібно обстежувати ділянки тіла, по-
криті волоссям. Вдома одразу змінити 
одяг, білизну, ретельно 
їх оглянути, випрати та 
випрасувати. Не можна 
залишати цей одяг біля 
ліжка чи спати в ньому.

Êліùі наступають
На Тернопіллі з початку року більше 90 осіб постраждали від 
укусів кліщів, зареєстровано 7 випадків хвороби Лайма

Юля ТОМЧИШИН.
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Ще трішечки й настане 
одне з найбільших 
християнських свят – 

Великдень. Ні для кого не секрет, 
що своїм корінням воно іде ще 
від прадавніх язичницьких часів, 
коли наші предки святкували 
прихід весни та розквіт життя, 
природи. А одним з головних 
втілень життя, його образом в 
їхньому уявленні було яйце. 

У найдавніших казках і міфах бага-
тьох народів розповідається про те, як 
Всесвіт виник з яйця. Аби віддати на-
лежну шану першопричині всього живо-
го – одвічному яйцю, з якого нібито все і 
постало, з’явилося мистецтво писанкар-
ства. І сьогодні в різних країнах розпису-
ють шкаралупки кольоровими візерун-
ками та орнаментами, які містять таєм-
ний глибинний зміст. 
МАЛЮВАЛИ ЩЕ
ТРИ ТИСяЧІ РОКІВ ТОМУ

Вважають, що мистецтво писанкар-
ства зародилось цілком інтуїтивно – 
коли зовсім незнайомі люди, в різних ку-
точках світу, які ніколи не зустрічалися, 
не перетиналися, раптом почали роби-
ти одну і ту ж справу – розмальовувати 
яйця.

Коли ж саме почали це робити, ніх-
то не знає. Археологи знаходили прикра-
шені шкаралупки при розкопках цивілі-
зацій, що існували більше 3 тисяч років 
тому, і багато з тих візерунків використо-
вують для розпису і тепер.

Писанки створювали давні слов’яни, 
перси, кельти, греки, римляни. Останні 
вірили, що розбивши таке яйце, можна 
прогнати злих духів.

З приходом християнства давній язич-
ницький символ гармонійно влився у но-
вий світогляд. І ось вже серед ранніх хрис-
тиян зачинається традиція – на Пасху да-
рувати одне одному фарбовані яйця.

У часи середньовіччя писанки симво-
лізували Воскресіння Христове, і протя-
гом століть на Великдень існував звичай 
вішати їх у соборах та церквах. Особли-
во великий розквіт писанкарства припав 
на правління французького короля Лю-
довика Чотирнадцятого, тоді при фран-
цузькому дворі популярністю користува-
лись фарбовані страусині яйця, які роз-
писували золотом та сріблом найкращі 
придворні художники.

У багатьох країнах фарбовані яйця 
робили з дерева, кістки, порцеляни, кри-
шталю. Ними займались як звичайні 
майстри, так і віртуозні ювеліри, а слав-
нозвісні яйця Фаберже зараз коштують 
мільйони доларів.

НАЙДАВНІША В УКРАЇНІ 
На Рівненщині знайшли писанку, якій 

950 років (На фото внизу). 

Глиняне яйце викопали археологи на 
березі водосховища у Демидівському ра-
йоні. Керівник експедиції, заступник ди-
ректора Інституту археології Денис Ко-
зак зазначив, що унікальна знахідка збе-
реглася так,  "ніби вчора зробили". 

На писанці навіть збереглися орна-
менти. Хвилі – як символ води і символ 
родючості – колоски. На думку вчених, 
знахідка мала магічну дію. Всередину 
туди клали камінець, потім заліплювали 
глиною, і виходила своєрідна калаталка. 
НАЙБІЛЬШУ ЗРОБИЛИ НА 
ЧЕСТЬ… КАНАДСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ

Найбільша у світі українська писанка 
є окрасою містечка Вергевіль. Розташо-
вана вона не в Україні, а в Канаді. Висо-
та пам'ятника, спорудженого у провінції 
Альберта, 25 метрів, і він є найбільшим 
пам'ятником писанки у світі. І що най-
дивніше, був створений на честь канад-
ської кінної поліції.

Усе почалося в 1973 році, коли уряд 
оголосив конкурс на найкращу ідею 
святкування ювілею канадської поліції. 
З-поміж сотні проектів конкурсна комі-
сія відібрала найкращий. Автором його 
був Павло Цимбалюк, українець 1928 
року народження, інженер-проектант, 
батьки котрого емігрували в Канаду з Бу-
ковини.

Матеріалом для будівництва писанки 
автор обрав анодований алюміній - через 
його міцність і властивість не втрачати 
колір під променями сонця. Непростим 
виявилось і проектування пам’ятника. 
Декілька місцевих архітекторів відмо-
вилися через головну причину - форма 
яйця не піддається математичним роз-
рахункам! Погодився виконати цю робо-
ту професор Рональд Реш, науковець зі 

США, який мав досвід зі створення... про-
екту міжзоряних станцій. Разом із двома 
помічниками, використовуючи найпо-
тужніші на той час комп’ютери, він пра-
цював над проектом півроку. Відтак із 
математичною точністю розкреслив, як 
каркас яйця має покритися 2208 плас-
тинками (рівносторонніми трикутника-
ми) та 524 зірками шестигранної форми.

Очевидно, українці не могли не напо-
внити писанку символами. Золоті зірки 
на вершечках яйця символізують життя, 
зірки з трьома кінцями – Трійцю, срібна 
смужка довкола яйця – вічність. А три ко-
льори – бронзи, срібла та золота означа-
ють достаток.
КОЛОМИЙСЬКИЙ МУЗЕЙ - 
ЄДИНИЙ У СВІТІ

Відоме в Україні гігантське яйце, 
розташоване в місті Коломия Івано-
Франківської області, значно поступаєть-
ся розмірами канадійському. У висоту воно 
має 13 метрів.  Це музей писанок у вигляді 
великоднього яйця - єдиний такий у світі. 
Музей володіє колекцією понад 12 тисяч 
писанок, представлених з переважної біль-
шості областей України, а також з Пакиста-
ну, Шрі-Ланки, Білорусі, Польщі, Чехії, Шве-
ції, США, Канади, Франції та Індії.

Масштабні пам’ятники писанці є і в 

інших містах України та світу. Доволі ве-
ликий прикрашає румунське місто Суча-
ву. Його висота сягає понад 7 метрів, діа-
метр – 4,6 метрів. Цікаво, що тут місцеві 
жителі вважають свій пам’ятник найви-
щим у світі пасхальним яйцем.

Шанують великоднє яйце і у литов-
ському місті Вільнюс. Незвичну скуль-
птуру "Маргутіс", що в перекладі озна-
чає "великоднє яйце", можна побачити в 
одному зі скверів Старого Міста. Розфар-
боване яйце, вагою 300 кілограмів, вста-
новлене на вершині великої гранітної 
колони. Скульптура виконана з гіпсу, її 
висота - близько двох метрів. 
ПАСХАЛЬНІ РЕКОРДИ 
Й ТРАДИЦІЇ

Перед Великоднем у всьому світі від-
буваються десятки тематичних виставок 
і різноманітних акцій. У музеї Шпревальд 
у німецькому Люббенау напередодні що-
року відбувається з'їзд писанкарів. Індо-
незійські студенти прикрашають 60-сан-
тиметрові великодні яйця під час мис-
тецького змагання на острові Ява. А ні-
мець Волькер Крафт, який проживає у За-
альфельді, вдосконалює своє "писанкове 
дерево", на якому вже розвісив понад де-
сять тисяч розписаних яєць (На фото 
внизу).

Ôранцóçüкі кîрîëі й канадсüкі рекîрди: 

ТОП-5 креативних писанок
1. Галактичні писанки: для цього достатньо пофарбувати яйце в кольо-

ри нічного неба, а потім пензликом розбризкати трохи білої фарби, щоб ви-
йшли імпровізовані сузір'я.

2. Якщо приклеїти сухі квіти та листочки, огорнути яйце марлею, а по-
тім зварити в лушпинні цибулі, отримаємо природні малюнки.

3. Щоб виготовити "смугасті писанки", достатньо помістити їх у харчо-
ву фарбу, а потім поступово додавати воду.

4. Якщо покрити яйце клеєм і виваляти в кондитерському декорі для тор-
тів, то вийде надзвичайна кольорова краса.

5. В стилі шкільної дошки (чорна фарба+крейда).

Тож пишімо, малюймо, крапаймо, створюймо 
свої великодні дива - разом з усім світом! 

ßк ÏиСÀнки 
крокуÞТь СВіТом

Розписування яєць - звичай 
не тільки український, він ха-
рактерний для більшості 
слов'янських народів. Однак 
писанкарством займаються 
і далеко за межами європей-
ського континенту.Коломийський музей писанок

Канадська  писанка
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Захід ризикує втратити Україну
Ситуація з безпекою в Україні зали-

шається напруженою, оскільки ризик 
ескалації конфлікту на Донбасі дуже ви-
сокий. Про це під час засідання Міжпарла-
ментської ради Україна-НАТО у Києві за-
явила заступник голови Парламентської 
асамблеї НАТО, заступник співголови Між-
парламентської ради Україна-НАТО Раса 
Юнкевічене, передає УНІАН. Західний світ 
ризикує втратити Україну, якщо залишить 
її наодинці з Росією, наголосила вона. За 
словами Юнкевічене, у двох комітетах пар-
ламенту Литви було ухвалено «план щодо 
України», в основу якого лягла ідея, що 
вільна Україна є ключем до безпеки Євро-
пи. «У цьому плані ми закликаємо західне 
співтовариство допомагати Україні полі-
тично, фінансово, економічно, в інші спосо-
би. Цей план підтримано Асамблеєю депу-
татів України, Польщі і Литви», - зазначила 
заступник голови Парламентської асамб-
леї НАТО.

Трамп дав Путіну по зубах і, 
якщо треба, добавить

Бомбардування США військової бази 
в Сирії різко змінило розстановку сил не 
лише на Близькому Сході. Трамп пока-
зав, у першу чергу Путіну, що на силу від-
повідатиме силою, повідомляє телеканал 
«24». Хімічні атаки військами Асада про-
вінції Ідліб, здійснені 4 і 6 квітня, внаслі-
док чого загинуло близько 100 осіб, серед 
яких майже 30 дітей, стали шоком для сві-
тової спільноти. Президент Дональд Трамп 
заявив: таке не можна терпіти. І продемон-
стрував, що не стане, як його попередник 
Барак Обама, спостерігати за наростаючою 
агресією Путіна, висловлюючи «занепоко-
єння» і закликаючи до мирного врегулю-
вання конфлікту. У Кремлі до такого розви-
тку ситуації не були готові, хоча й ейфорія 
від «Трампнаш» в Росії минула. А в Білому 
домі наголосили: атака США по сирійських 
базах може бути не останньою. Також Трам 
обговорює питання про можливість засто-
сування нових санкцій проти Росії та Ірану. 
Після авіаударів США досить різко змінила-
ся риторика і європейців. Вину за загибель 
людей в Сирії вони нарешті стали поклада-
ти не лише на «Ісламську державу» чи Аса-
да, а й на Росію. 

Росіяни загнали літак 
Качинського у смертельну пастку

Російські авіадиспетчери свідомо 
наблизили літак президента Польщі 
Леха Качинського до катастрофи. Про 
це заявив міністр оборони Польщі Анто-
ні Мацеревич, передає «Укрінформ». «До-
казова база, яку зібрала група слідчих, 
дуже переконлива. Вона показує, що дії 
контролерів були свідомими. Було бажан-
ня призвести до катастрофи», - сказав Ма-
церевич. Контролери з вишки «Смоленськ-
Північний» вели літак до катастрофи», а 
пілот до останнього намагався «уникну-
ти цієї пастки». Якби контролери не по-
вели літак так низько до землі, «складні-
ше було б організувати хаос, з яким має-
мо справу сьогодні», зазначив Мацеревич. 
Тобто, якби літак розпався на висоті 50, 60 
або 150 метрів над землею, катастрофу не 
можна було б назвати природною. 10 квіт-
ня 2010 року під Смоленськом розбився лі-
так з президентом Польщі Лехом Качин-
ським і високопосадовцями. Загинули всі 
96 людей, які були на борту.

ЄС посилив контроль 
на зовнішніх кордонах 

Євросоюз із 7 квітня посилив контр-
оль на зовнішніх кордонах Шенгензо-
ни. Тепер перевірятимуть і громадян ЄС. 
Їхні документи звірятимуть з базами да-
них служб безпеки. Як заявили агенції AFP 
у Єврокомісії, мета перевірок полягатиме в 
тому, аби переконатись, що «людина, яка 
перетинає кордон, не становить загрози 
громадському порядку та безпеці». На зо-
внішніх кордонах раніше детальнішій пе-
ревірці підлягали тільки люди, які не є гро-
мадянами ЄС. Тепер ці правила діятимуть 
і щодо власників європейських паспортів. 
Перевірки здійснюватимуть як при в’їзді, 
так і при виїзді з території ЄС.

Як Німеччина дбає 
про своїх пенсіонерів 

У Німеччині люди в середньому ма-
ють на місяць близько 1250 євро пенсії. 
Це за 10 років роботи. Отримують залеж-
но від того, скільки працювали. Близько 30 
відсотків населення мають свої фірми і самі 
відкладають певні суми на старість, пові-
домляє «Газета по-українськи». Якщо лю-
дина в працездатний період була безробіт-
ною і пенсія не досягає прожиткового міні-
муму, держава доплачує різницю. На одно-
кімнатну квартиру, воду, світло і опалення 
в Німеччині витрачають 900 євро в місяць. 
На їжу - ще 500 євро. Тому людям з низьки-
ми пенсіями допомагають сплачувати ком-
послуги, надають безкоштовне медобслу-
говування і харчування. Тим, хто винаймає 
житло, його оплачують. А в бомжів є імен-
ні папери. З ними вони щодня ідуть у від-
повідні органи влади, отримують 10 євро 
й ставлять печатку про отриманий пайок. 
Для малозабезпечених також є спеціальні 
магазини, де можна придбати ті ж продук-
ти чи одяг, що і в супермаркетах за набага-
то нижчою ціною. 

Британець у купленому 
радянському танку 

знайшов золото 
Британський колекціонер Нік Мід, 

який придбав через Інтернет на «Ebay» 
радянський танк Т-54, знайшов п’ять 
золотих злитків у паливному баку. Про 
це повідомляє «The Sun». Вартість злит-
ків, кожен із яких важить п’ять кілограмів, 
- близько 2,5 мільйонів доларів. За слова-
ми чоловіка, він підозрював, що у паливно-
му баку танка може щось бути. Тому розби-
рав його на відео - не хотів проблем із за-
коном. Т-54 мав доповнити його колекцію 
із 150 військових авто. «Не можна віднести 
просто так п’ять злитків золота до обмін-
ного пункту, тому викликали поліцію. Не-
хай мені не повернуть золото, зате у мене 
залишиться мій чудовий танк», - сказав 
Нік. Злитки поліція  вилучила для перевір-
ки. Чи отримає Нік їх назад - поки невідо-
мо, бо права на золото може заявити вла-
да Кувейту. Танк належав збройним силам 
Іраку й брав участь у війні в Перській зато-
ці 1990-91 років, де його захопили сили ко-
аліції. Золото там могли сховати іракські 
військові. 

Скоро більшість новонародже-
них будуть мусульманами

Менше, ніж за 20 років, мусульман-
ські матері народять більше дітей, ніж 
християнські. Такі висновки оприлюд-
нили спеціалісти центру «Pew Research 
Centre», передає «The Independent». У 2035 
році в мусульманських сім’ях буде 225 міль-
йонів дітей, а в християнських - 224 міль-
йони. На думку вчених, до 2060 року ця різ-
ниця може бути ще більшою і сягне циф-
ри до шести мільйонів. А щодо ісламу, то 
за підрахунками фахівців, 
ця релігія стане найпопу-
лярнішою на Землі вже до 
кінця століття.

5 тисяч гривень із 200 мільярдів: 
так повертають корупційні гроші

Судовими рішеннями за корупційні 
правопорушення до спецфонду держ-
бюджету конфіскували 5100 гривень. 
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з по-
силанням на звіт казначейства про ви-
конання держбюджету за січень-лютий. 
Уряд планує до кінця нинішнього року 
повернути 11,5 мільярдів. Водночас, за 
минулий рік із запланованих 7,7 мільяр-
дів до бюджету надійшло 164,9 тис. гри-
вень. А в 2015-у - 100,1 тис. із запланова-
них 1,5 мільярда. За даними Держфінмо-
ніторингу, сума фінансових операцій, які 
можуть бути пов’язані з вкраденими чи-
новниками протягом останніх трьох ро-
ків активами, складає понад 200 мільяр-
дів гривень.

Абонплату за газ скасували

Нацкомісія, що здійснює регулю-
вання у сферах енергетики і комуналь-
них послуг (НКРЕКП), скасувала дію 
своєї постанови про введення абонпла-
ти за газ з 1 квітня 2017 року, пише УНІ-
АН. Відповідне рішення одноголосно під-
тримали члени комісії на позачерговому 
засіданні регулятора. 

Валютні депозити депутатів 
перевищують гривневі

у 600 разів
Співвідношення гривневих депо-

зитів українських міністрів і депута-
тів до їх вкладів в іноземній валюті ста-
новить 1: 600 на користь останньої. Це 
стало відомо завдяки електронному де-
кларуванню. При цьому в середньому по 
країні це співвідношення фактично скла-
дає 1:1. На думку доктора економічних 
наук Сергія Кораблина, політиків ваблять 
офшори, повідомляє dt.ua. Експерт нага-
дує: пояснюючи свою прихильність до 
твердих іноземних валют і готівкових ко-
штів, міністри з депутатами розповідали, 
що не вірять банківській системі та грив-
ні. «Виходить, чим більша поінформова-
ність про стан справ в державі, тим мен-
ше бажання мати справу з гривнею», - під-
креслює Кораблін. Він також зазначає, що 
офшори уособлюють втечу українсько-
го капіталу під захист іноземних держав. 
«Офшори ваблять політиків і бізнес, як 
обмінні пункти пересічних громадян, які 
намагаються зберегти крихти своїх зао-
щаджень. Але якщо мотиви одних зрозу-
мілі, то для політиків це - тест на профне-
придатність», - упевнений експерт.

«Укрзалізниця» хоче купувати 
«золоті туалети» Януковича 

250 комплектів туалетів по 1,08 
млн. грн. за один хоче замовити «Укрза-
лізниця». Про це повідомляють у системі 
Prozorro. Установа оголосила тендер на 
закупівлю запасних частин до пасажир-
ських вагонів на суму 269,85 млн. Узимку 
залізниця намагалася придбати вантаж-
ні напіввагони за ціною 999600 гривень. 
До слова, у доларовому еквіваленті вар-
тість одного туалету складає $40 тис. За 
таку суму можна придбати квартиру в но-
вобудові Києва, новий двоповерховий ко-
тедж в Київській області або автомобіль 
«Toyota Camry Premium», пишуть «Наші 
гроші». Учасники тендеру повинні запро-

понувати туалети, що мають «позитив-
ний досвід експлуатації системи не мен-
ше трьох років на залізницях України».

Мешканці гуртожитків зможуть 
приватизувати своє житло

Парламент ухвалив закон, який до-
зволить людям, які багато років про-
живають у гуртожитках, безкоштовно 
приватизувати своє житло. Про це пові-
домив член Комітету з питань соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного забез-
печення Олександр Дроздик. І зазначив: у 
1990-х роках, під час приватизації підпри-
ємств, гуртожитки були незаконно вне-
сені до статутних капіталів цих підпри-
ємств і, фактично, за копійки передані ра-
зом з іншим майном. Тепер є можливість 
ці гуртожитки повернути громаді. Най-
перше слід передати їх на баланс орга-
нів місцевого самоврядування. Після цьо-
го люди матимуть змогу приватизувати 
своє житло. Органам місцевого самовря-
дування дається півроку для переведен-
ня гуртожитків на свій баланс. 

Звільняти «напівпенсіонерів»
 заборонено

Верховна Рада захистила права пра-
цівників перед виходом на пенсію, при-
йнявши відповідний документ. «Закон 
про внесення зміни до статті 42 Кодексу 
законів про працю України щодо захисту 
трудових прав працівників передпенсій-
ного віку» підтримали 239 нардепів, по-
відомляє «Укрінформ». Він надає праців-
никам, яким залишилося менше трьох ро-
ків до настання пенсійного віку, право за-
лишатись на роботі при звільненні робіт-
ників у зв’язку із змінами в організації ви-
робництва і праці. Таким чином, закон до-
повнив статтю 42 Кодексу про працю.

Банкіри безкарно вкрали 
в українців 400 мільярдів 

Влада повинна відновити довіру 
українців до банків і нацвалюти. Адже 
зараз на руках населення у вісім разів 
більше коштів, ніж у всій банківській сис-
темі країни. Ці гроші йдуть в тінь і час-
то обслуговують конвертаційні центри, 
які співпрацюють із фінустановами. Таку 
думку в ефірі на телеканалі ZIK висловив 
екс-заступник глави НБУ Ярослав Солтіс. 
«Всього у наших банках лежить 450 мі-
льярдів гривень, це приблизно 15 мільяр-
дів доларів. А на руках у населення - 120 мі-
льярдів доларів», - сказав Солтіс. Держава 
має зацікавити українців вкладати гроші в 
банки і зробити все можливе, щоб їх там не 
обдурили. За це мають відповідати проку-
ратура і суди, але вони через свою корум-
пованість не вирішують цих питань. «За-
крито уже 85 фінустанов. В українського 
населення вкрали 400 мільярдів гривень, 
але жоден банкір не поніс покарання», - на-
голосив Ярослав Солтіс.

Наша країна - на першому місці 
у ганебному рейтингу 

Україна опинилася на першому міс-
ці за рівнем корупції серед 41 країни 
з Європи, Близького Сходу, Індії та Аф-
рики. Про це свідчать результати дослі-
дження, проведеного аудиторською ком-
панією «Ernst & Young», присвяченого 
ризикам шахрайства в цих регіонах. Так, 
кількість респондентів, які вважають, що 
хабарництво і корупція широко розпо-
всюджені в країні, сягає 88 відсотків. За 
цим показником Україна розташувалася 
на найнижчих позиціях серед усіх країн-
учасниць дослідження EY, пише «Україн-
ська правда». Також вказується, що «від-
сутність економічного зростання і поліп-
шення бізнес-клімату в нашій країні в 
комбінації з відсутністю ефективної сис-
теми покарання, може підштовхнути біз-
несменів до порушення етичних норм». 
Щоб допомогти бізнесу вижити, принай-
мні, 37 відсотків респондентів готові за-
пропонувати грошову винагороду в обмін 
на укладення або продовження контрак-
ту. 

україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Пташинка сподобала 
місце над її вікном. 
Поверхом вище 

живе щаслива молода 
сім’я з бешкетниками-
близнюками. А через 
стіну - бабуся Соня, яку 
маленькі правнуки 
називають Сонечком. 
Діти і внуки Соні-Сонечка 
мешкають окремо, проте 
навідуються майже щодня. 
Їй уже за сімдесят, але 
інтелігентність надає 
віку особливого шарму, а 
доброта скрашує роки. 

Біля вікон цих людей здалося 
б пташці «будувати» свою хатин-
ку. Але вона вибрала вікно само-
тньої молодої жінки. 

Мініатюрна «пучка духу» 
приносила в дзьобику малесень-
кі гіллячки та іншу всячину й му-
друвала над «апартаментами». І 
щось «розповідала» на своїй пта-
шиній мові.        

- Юлечко, ви бачили «кварти-
рантку» над своїм вікном? - запи-
тала Соня-Сонечко. 

- Їй із сусідами вище, або з 
вами було б веселіше. 

- Дорогенька, птахи і щастя 
знають, де вити гнізда.

Юля сумно усміхнулася… 
…Вона купила квартиру в цьо-

му будинку недавно. Місцевих 
пліткарок розпирало від ціка-
вості, «що то за одна тут посели-
лася». Ні чоловіка, ні дітей. Мод-
но одягається. Кропиться парфу-
мами аля «коштують, певно, з хо-
лєри дорого». Вечорами бігає в 
парк, а «може, там з якимось сі-
мейним хлопом зустрічається». 
Поки вона пробігала коло-друге, 
пліткарки «намотували» кілька 
кіл довкола її персони…         

Юля перебралася сюди, де ко-
лись вчилася й познайомилася з 
Іваном. Вони  обоє народилися і 
виросли в одному місті й, можли-
во, ніколи не зустрілися б, якби 
не навчання в університеті в су-
сідній області.     

…Іван любив розфарбовува-
ти писанки, дряпанки, крапанки. 

Цим мистецтвом володіли його 
дідусь з бабусею. Від них і пере-
йняв талант. В університеті на-
віть мав виставки. А потім це різ-
нокольорове диво дарував сиро-
тинцю.      

Хлопець навчав писанкарству 
і Юлю. Вона вперше від Івана по-
чула про стародавні крапанки, 
які, за традицією, повинні мати 
не більше трьох кольорів. А які 
гарні мальованки в нього вихо-
дили - квіти, мініатюрні пейзажі, 
різні картинки перетворювали 
кожне яйце у своєрідний шедевр. 

Юля зберігає великодні да-
рунки коханого. А ще колись він 
прочитав їй чийогось вірша, з 
якого запам’ятала строфу: «Ти 
живеш на вершині писанки…». 
А він жив на вершині її щастя. 
Тепер живе на вершині смутку і 
спогадів…  

…Після весілля молодята пої-
хали в Карпати. Іван любив гори. 
І освідчився Юлі на високій по-
лонині, де квітне рододендрон, 
який називають червоною ру-
тою. 

Гірські річки після рясних до-
щів були повноводними. Юля з 
Іваном дійшли майже до середи-
ни кладки, коли почули крик на 
березі. У воді борсалася дитина. 

- Хапайся за щось! - гукали до-
рослі малому. 

Вода була холодна, а течія 
сильна. Переляканій дитині годі 
було впоратися.      

Іван віддав наплічника Юлі й 
побіг на допомогу. Йому вдалося 
врятувати малого, а в самого уве-

чері підстрибнула темпера-

тура. Господиня, в якої винайма-
ли помешкання, покликала ста-
ру гуцулку, котра зналася на тра-
вах. Вона поїла Івана узварами. Й 
мовила біля нього чи то молитви, 
чи заклинання. Коли стало трохи 
легше, порадила їхати додому. 

Юля почула крізь відчинене 
вікно, як знахарка сказала госпо-
дині: 

- Йому суджено стати її анге-
лом. 

Навіть не здогадувалася, що 
йшлося про неї. Стара гуцулка ще 
й уміла читати долю…     

Гірська річка забрала в Івана 
здоров’я і життя, а в Юлі - чолові-
ка. Молода вдова замкнула себе у 
світі, де була тільки вона, її сму-
ток, дім і робота. Батьки пропо-
нували доньці куди-небудь поїха-
ти. Просили навчитися жити без 
Івана. Але їй було так важко… 

У річницю весілля вперше за 
кілька років зібралася в Карпа-
ти. Перед тим зателефонувала до 
господині, в якої колись зупиня-
лася з Іваном. Та її пам’ятала. 

Юля сиділа на березі, де Іван 
кинувся рятувати малого. Тепер 
річка не була повноводною. Мож-
на вбрід перейти. 

- А ти прости її, - почула позад 
себе чийсь голос. 

Гуцулка-знахарка, яка поїла 
Івана травами, присіла поруч. 

- Річку прости. Вона жива. 
Така, як ми з тобою. Ніхто не ви-
нен. Така доля. Скільки написа-
но на небесах людині прожити, 
стільки й проживе. Вилий свої 
смутки з душі. Легше стане.

- Як жити далі? - за-

питала Юля чи то в гуцулки, чи в 
світу.

- Ангел підкаже, - мовила зна-
харка і, спираючись на різьбле-
ний ціпок, подалася до кладки. 

Гори огортали вечірні сутін-
ки. Холодало. Юля зачерпнула 
води в долоні, змила сльози. 

- Ніхто не винен, ніхто, - ше-
потіла.

Річка щось жебоніла з ма-
ленькими камінчиками і велики-
ми камінцями. А, може, дякувала 
за прощення… 

Коли повернулася додому, їй 
уперше приснився Іван. Стояв на 
протилежному боці вулиці в міс-
ті, в якому познайомилися, і кли-
кав її. Сни повторювалися. Юля 
сприймала їх з острахом. І одного 
дня вирушила за порадою до ста-
рої гуцулки.

- Нічого лихого в снах нема, - 
сказала та. - Твій чоловік підка-
зує, де можеш знайти спокій, а, 
може, й долю. Він, як ангел для 
тебе. Любив на землі - любить і 
на небесах.  

Юля сказала батькам, що шу-
катиме житло і помешкання в су-
сідньому обласному центрі. За-
смутилися, але не перечили. До-
помогли купити квартиру. І з ро-
ботою все влаштувалося. 

Місто було для неї, мов люди-
на. Обіймало теплими спогадами. 
Водило вуличками, де колись хо-
дила з коханим. Якось опинилася 
біля сиротинця, якому Іван дару-
вав свої писанки. Подумала: вар-
то пригадати чоловікові уроки. 

У вільний час розфарбовувала 

писанки. Почала в’язати з білих і 
кольорових ниток ажурні паву-
тинки й «одягала» у них крашан-
ки. Декорувала гудзиками, стріч-
ками… Навчилася виготовляти 
великодні «деревця» і віночки. 

Батьки часто навідувалися до 
єдиної доньки. Раділи, що вона 
повернулася до життя. Хвалили 
її вироби, які Юля називала «на-
ївним мистецтвом». 

Перед Пасхою склала своє 
«мистецтво» у коробки, присма-
чила ласощами і відвезла до си-
ротинця. 

Завітав з подарунками й Іва-
нів одногрупник, а заодно й то-
вариш, Сергій. Був дружбою на їх-
ньому весіллі. Здивовано глянув 
на Юлю. Не знав, що вона тепер 
живе тут.

- Колись з Іваном приходив 
сюди. Писанки приносили. А 
коли його не стало, я вирішив… 
заради нашої дружби і пам’яті… 
Паски дітям привожу, солодощі… 
Маю приватну пекарню. От і…    

- Я також тут… заради 
пам’яті… 

- Відпусти таксі, я підвезу 
тебе.      

Дорогою додому Сергій зупи-
нився біля кафешки, де любили 
«зависати» студенти. Смакували 
кавою і спогадами. Сергій лише 
не зізнався, що Юля  колись йому 
подобалася. Навіть по-доброму 
заздрив другові, що ця мила ді-
вчина закохалася в Івана, а не в 
нього. Сказав тільки, що й досі хо-
лостякує. 

Він цілий вечір думав про неї.  
Вона одягала крашанки в 

ажурні льолі й думала про Івана. 
Наступного дня зателефону-

вав, запитав, як справи, де буде 
святкувати Великдень.

Сказала, збирається на Пасху 
до батьків.

Поклав слухавку. Висварив 
себе, що не те хотів сказати. А, 
може, ще не пора… 

Поїхав на пекарню, щоб ви-
брати найкращу пасочку, вели-
коднього баранця і найсмачнішо-
го печива. Привітає Юлю зі свята-
ми. У неї ж тут нікого близького 
нема… крім нього…                 

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Як завжди о восьмій 
ранку біля головного 
офісу «Грінлайн» 

зупинилося синє «БМВ». 
З авто вийшов високий 
статний мужчина у темно-
сірому костюмі, ніжно 
рожевій сорочці й на тон 
темнішій краватці. Глянув 
у блискуче скло автівки, 
одним рухом поправив 
розкішну посріблену 
чуприну і впевнено рушив 
до входу. Степан Тадейович 
Сіренко, генеральний 
директор компанії, яка 
успішно позиціонувала 
себе на ринку косметичної 
продукції уже не один 
десяток років, минулого 
тижня відсвяткував свій 
ювілей. Немало і небагато, 
як для чоловіка, але 
розміняв уже шостий 
десяток. 

Сіренко потис руку охорон-
цю на вході, перекинувся кілько-
ма словами із кур’єром, який саме 
біг по сходах, посміхнувся при-
вітно співробітникам, які поспі-
шали на робочі місця. За це його 
і любили, бо як керівник, Степан 
Тадейович був дуже уважним до 
кожного працівника, знав про 
проблеми, особисто вітав кожно-
го з днем народження. Був стро-
гим, але справедливим. Віддавав-
ся справі на тисячу відсотків і та-
кої ж віддачі вимагав і від своїх 
підлеглих. За це вони мали гідну 
оплату, належний соціальний па-
кет і хоч якусь впевненість у за-
втрашньому дні.

У кабінеті ще залишилося піс-
ля привітань-святкувань чимало 
квітів. Степан відчинив  повніс-
тю вікно і теплий осінній день 
увірвався в кімнату з легким за-
пахом віджилого листя. Чоловік 
відкинувся у крісло і заплющив 
очі. Останнім часом якось почу-
вав себе не дуже. Ніби й нічого не 
турбувало, на здоров’я не скар-
жився. Якась внутрішня втома, 
неспокій і незрозуміла туга огор-
тали душу. Ніколи раніше не ви-
никало таких відчуттів. «Боже 
мій, коли воно все злетіло! – за-
кралася думка, – якось раніше і 
не помічав, що уже більша час-
тина життя прожита, а що в ре-
зультаті? Порожнеча…». Можли-
во, комусь іншому важко було б 
назвати таке насичене життя по-
рожнім. Улюблена справа, власна 
компанія, успішна кар’єра, дружи-
на, дві доньки. Усе, про що мріє чи 
не кожен чоловік, у Степана було. 
І чому було? Є! Але щось ніби над-
ламалося в душі… Зловив себе на 
думці, що вперше за багато ро-
ків йому хочеться поплакати, 
так, саме поплакати, щоб пожа-
ліли, щоб підбадьорили, зрозумі-
ли. Витер скупу сльозинку, що за-
висла на віях. Тільки хто ж зрозу-
міє? Уявив обличчя своєї дружи-
ни, щоб вона зараз його побачи-
ла. Засміяла б!

Вона у нього - кам’яна леді. 
Від тієї Лідочки, з якою він одру-
жився тридцять років тому, нічо-
го практично й не залишилося. 
Постійно зайнята, успішна, діло-
ва. Їй не до сюсюкань і не до по-
чуттів. У неї усе за планом, навіть 
кохання з ним. До речі, коли вони 
востаннє кохалися? Степан на-

морщив лоба: «Та… й не пригада-
єш так відразу… Ліда частіше від-
махується – не хочу, не можу, на-
строю немає. А може я її уже не 
приваблюю, як чоловік?». З того 
шалу почуттів і емоцій, які ви-
рували між ними, залишились 
лише іскорки. Увага, вдячність, 
відповідальність одного перед 
іншим, турбота про дітей. Ось і 
усе, що залишилося. А ще - якась 
непотрібність, чи що. Відчував 
себе реалізованим на сто відсо-
тків. Але на сьогодні омріяне ма-
теріальне благополуччя уже не 
мало такої значимості, як в моло-
дості. Набрав дружину.

- Кажи, але швидко, у мене об-
маль часу, – Ліда, мов з кулемета, 
розстрочила усі його сподівання.

- Лідусь, може, ми сьогодні 
втечемо і влаштуємо таке роман-
тичне побачення зі смачним де-
сертом? Я скучив!

- Ой, Стьопа, що б ти ще ви-
гадав! У мене справ по горло, а 
йому романтики захотілося! Тобі 
нічим там займатися? Чорт ста-
рий! Сивина у бороду… – Степан 
вимкнув телефон і розчаровано 
кинув трубку на стіл. «Що і треба 
було довести – я для неї відпра-
цьований матеріал. Нецікавий, 
непотрібний. А що буде за десять 
років? Доньки повиходять заміж 
і будеш ти, Степан Тадейович, з 
візочками онуків няньчити. Про-
щавай молодість – здрастуй щас-
лива старість!» 

У двері постукали. 
- Так, заходьте, – Степан по-

вернувся за робочий стіл.
- Дозволите? – стрункі ніж-

ки граційно внесли до кабіне-
ту красиве тіло юрисконсульта 
компанії Ілони. За кілька хвилин 
кімната наповнилася вишукани-
ми парфумами і Степан відчув, 
як серце млосно заколотило-
ся. Вроду молодої співробітни-
ці важко було не помітити. Іло-
на завжди зі смаком одягнена, 
привітна, в міру скромна  сподо-
балася шефу відразу. І як не на-
магався Степан переконати себе, 
що то лише професійний інтер-
ес, завжди відчував із нею себе, 
мов підліток, якого застукали за 
якимось непристойним занят-
тям. Відчув, як червоніє, і зовсім 
не слухає, що там розповідають 
йому злегка підфарбовані повні 
вуста красуні.

- Гаразд, – перебив на півсло-
ві, – у мене пропозиція, давайте 
обговоримо це за обідом? Не за-
перечуєте? 

Ілона від несподіванки за-
тихла. Власне і обговорювати не 
було чого, вона лише інформу-
вала шефа про те, на якому ета-
пі перебувають ті чи інші догово-
ри. Але і відмовитися  наміру не 
мала. 

- Не заперечую, – мило по-

сміхнулася, – чекатиму вас біля 
машини за п'ятнадцять хвилин. 

Настрій у Степана був абсо-
лютно безбашенний. Відмінив на 
сьогодні усі справи і побіг назу-
стріч пригодам. Ілона уже чекала 
його біля машини.

- Ну і куди поїдемо? – відразу 
перейшла до справи. – Може по-
обідаємо у мене? Я дуже смачно 
готую і у мене є прекрасне вино.

Степан такого швидкого по-
вороту не чекав, але не розгубив-
ся. Як кажуть, згоріла хата, то хай 
горить і тин.  

- Невже так помітно, чого я 
хочу? – неочікувано сам для себе 
запитав.

- У тебе на лобі написано, що 
мене! – Ілона томно засміялася, 
відкинувши голову назад і ві-
йнувши хвилею волосся. Дівчи-
на знала справу зваблення на 
«відмінно». Одним рухом посла-
била Степанові галстук, пробі-
глася грайливо пальчиками по 
потилиці, замуркотіла щось на 
вушко і чоловіка уже розрива-
ло від збудження. І не пам’ятає, 
як з машини вони опинилися в її 
ліжку. Давно чоловік не відчував 
себе таким бажаним і енергій-
ним.  Кохання, смачне вино і со-
лодка втома позбавили відчут-
тя часу. 

Степан прокинувся, коли го-
динник відчеканив п’яту ранку. 
Ілона замерзла і, скрутившись 
клубочком, тулилася до його 
тіла. Вкутав її і дав волю думкам. 
За тридцять років шлюбу Сте-
пан кілька разів зраджував дру-
жині. Але ніколи у нього не було 
такого бажання, як зараз – поки-
нути усе й піти назавжди. З Іло-
ною він відчував себе на сьомо-
му небі. Зараз, як ніколи, хотілося 
усе кардинально змінити, почати 
нове життя. 

Степан тихенько підвівся, 
одягнувся і, чмокнувши свою со-
нну німфу, тихо зачинив за со-
бою двері.  Додому повертався, 
мов злодій. Навшпиньки крався 
через вітальню. Дружина, видно, 
чекала на цього усю ніч, так і за-
снула у кріслі з телефоном у руці. 
Зупинився, мов вкопаний. Ди-
вився на рідні красиві риси, яких 
не стерли ні роки, ні турботи, ні 
проблеми. Його Ліда тихо посапу-
вала, мов дитина, зітхаючи крізь 
сон. Присів біля неї навпочіпки, 
поправив плед і пасмо волосся, 
що спало на обличчя.

«Невже треба було переспати 
з іншою, щоб зрозуміти, що на-
справді ж кохаю і все життя ко-
хав лише її? І дурні ж якоїсь нави-
думував! Ось же - моя жінка, така 
беззахисна. Втомлена і заклопо-
тана щоденними справами. Їй же 
так само п’ятдесят, як і мені. Хіба 
ж вона не відчуває того, що і я? 
Але ж вона мудра, як завжди роз-

важлива, а ти розкис, любові й 
ласки, бач, йому захотілося!». 

Степан обережно переніс дру-
жину на диван. Вона спросоння 
обійняла його, радісно зашепоті-
ла: «…телефон не вимикай біль-
ше, подзвонив би… сказав, що за-
тримуєшся…». 

- Спи, спи, Лідусь, потім пого-
воримо, – ніжно поцілував дру-
жино в щоку.

Контрастний душ і гаряча 
кава остаточно вивітрили з голо-
ви «підлітковий» бунт, причиною 
якого, Степан і не підозрював, 
стали банальні гормони. Повер-
нулася звична впевненість і здо-
ровий глузд. Залишилося домо-
витися ще зі своїми бажаннями.

Розмову з Ілоною вирішив 
не відкладати на потім. Він, як 
справжній чоловік,  в усьому лю-
бив чесність і ясність. Навіщо ді-
вчині давати безпідставні надії? 
Ілона, як завжди, на роботі стри-
мано ввічлива, увійшла і, не чека-
ючи запрошення, сіла навпроти. 
На обличчі ні сліду від безсонної 
ночі, ні натяку на те, що між ними 
відбулося. 

- Степане Тадейовичу, – не че-
каючи, розпочала розмову. – Ми 
обоє - дорослі люди і порозумі-
тися, думаю, нам буде достат-
ньо легко. Я дорожу своєю робо-
тою і не хотіла б, аби щось зава-
дило нашій співпраці. Ми гарно 
провели час і не більше. У мене є 
постійні стосунки, у вас сім'я. На 
цьому будемо вважати, що ніхто 
нікому нічого не винен. 

- Ти мене відверто здивувала, 
– Степан посміхнувся, бо дійсно  
чекав від дівчини іншої реакції.

- Чому здивувала? Я звикла 
претендувати лише на головні 
ролі, бути коханкою не для мене. 
Так, ви мені цікавий, так, зачепи-
ло, захотіла – зробила. Такий уже 
в мене характер. Завжди отри-
мую те, чого хочу. Але… я заміж 
збираюся. Мені це ні до чого. Та і 
вам, впевнена, також. 

- Завжди поважав розумних 
жінок. Ілоно, сподіваюся, я тебе 
не образив.

- Нічим, кожен з нас отримав, 
чого хотів, чи не так?  Тримайте 
свого біса на короткому повідку, 
щоб не наробити дурниць, – Іло-
на підморгнула, послала повітря-
ний поцілунок і вийшла з кабіне-
ту.

Степан задоволено потягнув-
ся і набрав дружину. Ліда уважно 
вислухала його легенду.

- Вірю, вірю, годі уже виправ-
довуватися! А у мене для тебе 
сюрприз! Ми їдемо відпочива-
ти! Уявляєш чотири дні лише ти 
і я, і море, і кохання! Все, як ти хо-
тів, дорогий! І нічого не хочу чути 
про справи!!!

- Справи зачекають, їдемо! – 
відчуття провини ще якусь мить 
гризло, але ця поїздка була чудо-
вим шансом замолити гріхи й ви-
просити прощення у Бога за того 
біса, який так нещадно штовхнув 
у ребро.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Струни серцяЖиттєві сюжети Біс в реброгніздечкогніздечкоСімейне

Допоможуть і розрадять,
Ще й поспівчувають - 
Соломія і Марія
Серця добрі мають.
Бережуть народне, рідне,
Ніби скарб безцінний,
Бо тримається, це знають,
На них Україна.
На фото Івана ПШОНЯКА: фахівці управління соціального захисту населення 
Тернопільської міської ради Соломія Фещак та Марія Івашків.

врятувати малого, а в самого уве-
чері підстрибнула темпера-

смутки з душі. Легше стане.
- Як жити далі? - за-

У вільний час розфарбовувала 

«Ти живеш на вершині писанки…»  

Воскресіння
Христове світле Воскресіння
Таке величне і святе.
Прогонить зла похмурі тіні
Небесне світло золоте.

Молитва радісна і щира,
Весною вквітчана пора.
Сьогодні кожен прагне миру
І творить ауру добра.

Ми всі жадаємо любові,
Шукаєм щастя острівець.
Муркочуть котики вербові,
Теплом торкаючись сердець.

Раїса ОБШАРСЬКА.

Пісня про Великдень

Великдень! Великдень! 
Дзвони задзвонили.

Радуйся, Вкраїно, 
бо Христос Воскрес.

Небеса новину радо 
сповістили,

Вся земля їм вторить: 
«Воістину Воскрес!»

Приспів: 
Христос Воскрес! 
Христос Воскрес!
Радіємо всі нині.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Кошики святкові 
всі несуть до храму.

Там усі співають, 
що Христос Воскрес!

Небо відчиняє свою 
святу браму.

Звідусіль лунає: 
«Воістину Воскрес!»

Приспів:

Це велике свято 
кожен добре знає.

Весело святкує 
його цілий світ.

Кожен в рідну хату 
радо поспішає. 

За столи сідає 
дружньо цілий рід.

Приспів:

Христос Воскрес! 
Христос Воскрес!
Радіємо всі нині.
Христос Воскрес!
Щасливі ми всі нині.
Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Ірина ЯСЬКІВ.

Світле Свято

Вже Світле Свято 
йде до хати!

Усе радіє - в серці щем...
"Воскрес! Воскрес!!!" - 

аж хочеться кричати!
Й душа омилась 

праведним дощем.
Співає все: Земля і Небо!
Господь наш грішних 

врятував.
І переможеним є пекло,
Щоб вже ніхто не помирав.
Святкуймо ж всі 

в цій Світлій Днині
І прославляймо цим Христа!
Пошли, наш Боже, 

Воскресіння й Україні,
Щоб розірвати 

всі тенета зла!

 Людмила 
КОЛЯДЕНКО.
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Троє наших професіоналів 
тріумфували на 
Українському вечорі  

боксу в США.
 У бою українець Олександр Усик пе-

реміг Майкла Хантера за одноголос-
ним рішенням суддів -117:110 і, тим са-
мим, захистив свій титул чемпіона сві-
ту за версією Всесвітньої боксерської ор-
ганізації (WBO) у першій важкій вазі (до 

91 кг). У 12 раунді Усик був близьким до 
дострокового завершення поєдинку, але 
після відліку нокдауну Хантер все ж зміг 
протриматися аж до фінального гонгу.

 Інший боксер - Олександр Гвоздик 
переміг 31-річного кубинця Юніескі Гон-
салеса. Руку українця рефері підняв уго-
ру вже після третього раунду, оскільки 
суперник опинився у технічному нокауті.

Утретє цього вечора прозвучав Гімн 

України на честь Василя Ломаченка, який 
захистив титул чемпіона світу у другій 
напівлегкій вазі (до 59 кг) та  перемож-
но завершив бій з американцем Джейсо-
ном Сосою. У 6 раунді українець дав жор-
стку відповідь на спробу Соси взяти до-
мінування у поєдинку і перебрав ініціа-
тиву на себе. Команда американця висто-
яла до 9 раунду, після чого відмовилася 
продовжувати бій – у Соси  була гемато-

ма ока.
Наступного дня з будівлі посольства 

України в США зняли державний прапор 
та подарували його українським боксе-
рам Василю Ломаченку, Олександру Уси-
ку, Олександру Гвоздику та промоуте-
ру українських чемпіонів, легендарному 
Бобу Аруму з Top Rank Boxing, які напере-
додні здобули перемоги на рингу в аме-
риканському Оксон Хіллі. 

Відбулися поєдинки чергового туру другого етапу Чемпіонату 
України з футболу. 

Донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у цій першості. На 
своєму полі в Харкові команда Паулу Фонсеки поступилася одесь-
кому «Чорноморцю» з рахунком 1:2 і втратила статус єдиного клу-
бу в Європі, який йшов без поразок. Натомість одесити, крім трьох 
очок до свого активу, перервали невдалу серію матчів з «Шахта-
рем», якого вони не могли перемогти з 2008-го року. 

Результати матчів 24 туру:
"Сталь" - "Волинь" - 2:0; 
"Зірка" - "Ворскла" - 1:0;
"Карпати" - "Дніпро" - 2:2;
"Олександрія" - "Зоря" - 0:0;
"Шахтар" - "Чорноморець" - 1:2;
"Динамо" - "Олімпік" - 4:0;

У 24-у турі чемпіонату 
України серед команд першої 
ліги ФК «Тернопіль» зустрі-
чався з чернігівською «Дес-
ною». Поєдинок відбувся в 
Києві на затишній «Оболонь-
Арені». На жаль, наші земля-
ки не змогли на рівних супер-
ничати з одним із лідерів пер-
шого дивізіону та поступили-
ся – 0:2.

Клас команд помітно різ-
нився і це й не дивно, адже, 
якщо «Десна» веде бороть-
бу за здобуття путівки до 
Прем’єр-ліги, то ФК «Терно-
піль» з останніх сил бореть-
ся за збереження прописки в 
другій за рангом лізі україн-
ського футболу.

Як і належить фавориту 
матчу, саме гравці «Десни» за-
володіли перевагою і з перших 
хвилин почали створювати 

небезпечні моменти біля во-
ріт Олександра Воробея. Піс-
ля навісної передачі  «деснян-
ця» Левана Арвеладзе, досвід-
чений Вадим Мельник виграв 
повітря в центральних обо-
ронців ФК «Тернопіль» і поці-
лив у самісіньку «дев’ятку». 
Шансів потягнути м’яча у на-
шого голкіпера не було - 1:0. 
Другий гол у ворота муніци-
палів також влетів ще до пере-
рви. Його автором став Леван 
Арвеладзе, який вдало зіграв 
на підборі після передачі Єго-
ра Картушова. 

Другий тайм тернополяни 
почали активніше, проте но-
мінальні господарі незабаром 
перехопили ініціативу.  Їх обо-
ронці діяли надійно, а гравці 
атакувальної групи подовгу 
тримали м’яч, довівши поєди-
нок до логічного завершення.

Завершилося багатоборство на першому 
етапі Кубка світу цього сезону в італійському 
Пезаро. Українські гімнастки, що займали після 
першого дня проміжне 5-е місце, блискуче висту-
пили з м'ячами і скакалками та завоювали брон-
зові нагороди. На першому місці - команда Болга-
рії, другими стали господарки змагань - італійки. 
Всього на етапі Кубка світу виступили 18 команд.

Жіночий волейбольний клуб «Галичанка-
ТНЕУ-ГАДЗ» і надалі займає другу сходинку 
турнірної таблиці у загальному заліку Чемпіо-
нату України серед команд Суперліги.

У Тернополі відбувся перший фінальний тур 
чотирьох кращих команд. У рідних стінах тер-
нополянкам вдалося перемогти лише в одній з 
трьох ігор. Вже у першому матчі «Галичанка» за-
знала прикрої поразки чи не від головного кон-
курента у боротьбі за срібні нагороди - луцької 
«Волині-Університет-ОДЮСШ» - 1:3. У наступній 
грі діючий чемпіон Суперліги «Хімік» з Южного не 
залишив нашим землячкам жодного шансу – 0:3.

Лише в останній зустрічі проти вінницького 
«Білограз-Медуніверситету» «Галичанка» здобу-
ла впевнену перемогу -  3:0.

У Лондоні відбулися змагання у багатобор-
стві етапу Кубка світу зі спортивної гімнасти-
ки, де перемогу здобув українець Олег Верня-
єв, який також виграв Кубок світу за підсумка-
ми сезону. На змаганнях у Лондоні українець по-

казав найкращий результат в сумі багатоборства, 
випередивши американця Доннела Віттенбурга 
та представника збірної Німеччини Лукаса Даусе-
ра. У загальному заліку Кубка світу в українця 175 
балів і він значно випередив Даусера. Раніше Вер-
няєв посів 2-е місце на етапі КС в Нью-Арку (США) 
і переміг на етапі в Штутгарті (Німеччина).

Шестеро представників Збройних сил 
України перемогли у змаганнях найкращих 
ІТ-експертів НАТО "Enterprise Architecture 
Hackathon-2017". До речі, українська команда 
була наймолодшою із 30 команд-учасниць і єди-
ною, до складу якої увійшла дівчина.

Члени журі були вражені інноваційним підхо-
дом українців. Перемога наших військовослуж-
бовців на турнірі підтвердила, що Україна може 
бути успішним та корисним партнером НАТО. 

Наша землячка, студентка ТНЕУ - штангіст-
ка Марія Хлян завоювала «срібло» на Чемпіо-
наті Європи з важкої атлетики у хорватсько-
му Спліті. У ривку вона підняла штангу вагою 99 
кг і завоювала малу "бронзу". У поштовху україн-
ка також показала третій результат (126 кг), що 
в сумі гарантувало їй друге місце на континен-
тальній першості. А першу золоту нагороду при-
несла у скарбничку нашої збірної 20-річна важко-
атлетка Ірина Деха. Вона стала кращою у ривку у 
ваговій категорії до 75 кг, а у поштовху оновила 
свій персональний рекорд, зафіксувавши над го-
ловою 120-кілограмову штангу.  Свій статус най-
сильнішого атлета у категорії до 85 кг підтвердив 
і Олександр Пелешенко. Серйозною заявкою на 
перемогу став його поштовх у 175 кг. У ривку Пе-
лешенко впевнено взяв 202 кг, а в останній спробі 
втримав над головою 211 кг, що і принесло йому 
"золото" за підсумками двох дисциплін. 

Як козаки Америку підкорили

Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик здобули чергові перемоги 

«Десна» затопила «Тернопіль»

«Чорноморець» 
зупинив «Шахтаря»

АренА
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Дітям запропонували стільки цікавих 
подій, що просто очі розбігалися: від кас-
тингу на головну роль у фільмі "Гаврик" 
Анатолія Матешка - до флешмобів та пере-
гляду прем'єрних мультфільмів. Упродовж 
триденного фестивалю діяла анімаційна 
майстерня, відбувалися презентації про-
дукції місцевих телеканалів, книг, фільмів, працювали 
майстер-класи зі створення анімаційних стрічок. 

Проходило дійство у Палаці Кіно та в Українсько-
му домі "Перемога". Своїм досвідом приїхали поділити-
ся багато гостей. Інна Пенчук, директор "Першої дитя-
чої Телешколи" із Запоріжжя, виконавець головної ролі 
у фільмі "Трубач" Леонід Шевченко, письменниця та кі-
носценарист Лана Ра з книжкою "Щоденник котячих 
мандрів", режисер та художник-мультиплікатор Степан 
Коваль з мультсеріалом "Моя країна - Україна", Олег Ві-
твіцький та його супер-герой Алярмик з Тернополя, го-
ловний редактор дитячої студії телеведучих "Весел-
ка TV" Станіслав Гнутов з Києва, керівник студії "Я+Ти" 
Оксана Аністратенко зі Сміли, режисер-мультиплікатор 
студії "Укранімафільм" Людмила Ткачикова, мультиплі-
катор з Харкова Світлана Дахіна, зі Львова роботи своїх 
студійців привіз Роман Дзвонковський. 

Є у події свої рекорди. Діти створили листівку, яка 
поїде до добровольців на схід України, а це - 6 метрів 
привітань з Великоднем! 400 маленьких пальчиків за-
лишили свої відбитки на білому тлі паперової смуги. 
А ще намалювали писанки, кошики, вербу, побажання 
миру та перемоги. 

Також діти створювали писанки з тернопільським 
майстром Ярославом Осадцею, дивились тернопіль-

ські програми для дітей. Під час фестивалю були запо-
чатковані премії для тих, хто хоче спробувати себе як 
сценарист та мультиплікатор. 

Гості повезли з собою на згадку про перший Всеу-
країнський фестиваль дитячого кіно, анімації і теле-
бачення теренову квітку, оповиту кінострічкою. До 
речі, проект реалізовується у рамках Програми на-
ціональних обмінів за фінансування Європейсько-
го Союзу, Національного фонду підтримки демокра-
тії (США) та за сприяння і підтримки Тернопільської 
міської ради, а також  Державного комітету з питань 
кіно України, Національної спілки кінематографістів, 
“Укранімафільму”. 

Тим часом господарі фестивалю вже розпочали го-
тувати наступну цікаву подію зі світу кіно та телеба-
чення. А з ними разом і гурток-студія дитячої аніма-
ції Тернопільського обласного технічного центру, ви-
хованці якого створили початок для фінального філь-
му про фестиваль. 

Олена МУДРА.

Наш ДеньНаш ДеньДуховність

Педагогічний, учнівський та 
батьківський колективи, 
а також адміністрація 

Великовікнинської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів висловлюють 
найтепліші слова подяки 
Бориславу Микитовичу Довгалю 
за матеріальну допомогу, 
виділену на придбання 
шкільних парт та стільців.

Від усього серця бажаємо Вам 
здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, ду-

шевного спокою та достатку. Низький 
уклін Вам за Вашу натхненну і само-
віддану працю, за Вашу непохитну віру 
у майбутнє нашого краю. Хай Господь 
Бог сторицею віддячить за Ваше розу-
міння, підтримку і за частку душі, пода-
ровану нам.

Хай щастя завжди супроводить Вас,
 Людська повага й шана не минають,
 А Вашу мрію й працю повсякчас
 Лиш визнання вінчають!
Хай вам  Бог посилає своє благосло-

віння на ваші добрі діла!

Вдячність Мають діти нові парти

Тернопільська журналістка, фуд-блогер 
Наталя Литвин поділилася з «Нашим 
ДНЕМ» рецептом паски від своєї 

бабусі. Дівчина зізнається: кращої ніде не 
куштувала. Вона дуже м'яка, розсипчаста, 
тане в роті. І головне - дуже довго не черствіє, 
можна їсти через місяць і вона ще смачна. 

ПОТРІБНО: 3 яйця, 100 мл молока, 20 г масла, 90 г 
цукру, 20 г дріжджів, 20 г олії, 300 г борошна, родзинки. 

ПРИГОТУВАННя: з цієї порції у мене вийшла 1 ве-
лика пасочка і 3 маленьких. У бабусі був рецепт на 15 
яєць, тому я ділила все на 5. Можете робити більше.

Отож, починаємо. Молоко нагріти до температу-
ри 40-45 градусів та залити ним дріжджі, перемішати 
до розчинення. Можна брати і сухі дріжджі (в 3 рази 
менше), але для пухкої пасочки краще пресовані). Зби-
ти жовтки з цукром в густу масу. Збити білки з дрібкою 
солі в щільну піну до піків. Перемішати до одноріднос-
ті і поступово додати просіяне борошно. Замісити тіс-
то. Наприкінці додати розтоплене масло, олію та ро-
дзинки (можна і цукати). Потрібно дуже добре виміси-
ти тісто. Спочатку буде здаватися, що воно надто рід-
ке, але чим менше борошна, тим вище підніметься пас-
ка і буде пухкіша. Тому борошна підсипаємо по мініму-
му і просто місимо. Коли вимісили, залишити в теплі пі-
дійти 1-2 години. Форми змастити маслом. Можна пек-
ти як в металевих і силіконових, так і в паперових. Коли 
мені не вистачає форм, печу в металевих радянських 
кружках. У кожну форму викласти тіста не більше, ніж 
на 1/3, тому що воно дуже виросте. Залишити тісто у 
формах ще на 1-2 години, щоб добре виросло. Якщо не-
має теплого місця, покласти у духовку на 30-40 граду-
сів. Змастити верх збитим жовтком. Випікати 30 хви-
лин при 180 градусах (Режим духовки верх-низ). У про-
цесі випікання потрібно буде накрити пасочки фольгою 
глянцевою стороною догори, бо вона швидко стане ру-
мяною і може зверху пригоріти.

І головне - не забувайте пекти з любов'ю! Смачно-
го!!!

ДЛя ГЛАЗУРІ: 150 г цукрової пудри, 1 білок.
Збити білок з пудрою до щільної густої маси і 

глазур'ю прикрасити пасочки.

Великодня пасочка 
від Наталі Литвин

Три дні мульТикіВ: 
прем’єри, анімаційна 
майстерня і кастинги

У Тернополі відбувся 
перший Всеукраїнський 

фестиваль дитячого кіно, 
анімації і телебачення 

"КіноХвилька"

nday.te.ua
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СмÀ×ні СТрÀВи до 
Веëикîднüîгî стîëó

На порозі одне з найсвітліших і 
найрадісніших свят у році. 
«Наш ДеНЬ» підготував для вас, наші 
любі читачі, добірку смачних ідей 
до Великодня. 

Профітролі 
з червоною рибою

ПОТРІБНО: 250 г води, 100 г вершко-
вого масла, 150 г борошна, 4-5яєць, по 5 г 
солі і цукру, сир. Зелень, червона риба.

ПРИГОТУВАННя: розтопити вершко-
ве масло в воді та довести до кипіння, до-
дати борошно, поставити сотейник на во-
гонь і постійно мішати. Тісто швидко збе-
реться в кулю, на це піде 2-3 хвилини. Ви 
повинні побачити тонку білу кірку на дні.

Зняти сотейник з вогню. Ввести яйця 
по одному, кожного разу добре перемішу-
ючи масу. Можна ложкою або ж міксером.

Яєць піде від 3 до 5. Тому кожного разу 
добре перемішуйте тісто і дивіться, що ви-
йшло. Ми очікуємо на однорідну текстуру 
гладкого тіста, без крупинок.

Перекласти тісто в мішок з насадкою 10 
мм.Тісто може пролежати в мішку і 12 го-
дин, але можна працювати і відразу. Відса-
дити на пергаменті кульки діаметром 2-2,5 
см. Випікати в духовці при 170 градусах 
до отримання рум'яної скоринки (режим 
верх-низ). Профітролі чудово піднімуться.

Нарізати свою улюблену зелень, 
з'єднати з сиром та добре перемішати, 
збити трохи міксером. Перекласти в мі-
шок з насадкою відкрита зірка. Діаметр 
приблизно 12-14 мм. Готові заварні осту-
дити. Розрізати хлібним ножем навпіл. На-
повнити рибою та сиром.Подавати із зе-
ленню.
Салат з тунцем

ПОТРІБНО: 1 банка консервованого 
тунця, 1 помідор, 2 яйця, 1 банка маслин, 3 
ст. ложки сиру «Фета», 3-4 листки салату, 1 
ст. л. оливкової олії, петрушка, сіль, перець 
за смаком, лимонний сік;

ДЛя СОУСУ: 2 ст. л. гірчиці, 1 зуб. час-
нику. 2 ст. л. бальзамічного оцту, 5 ст . л. 
оливкової олії, сіль. 

ПРИГОТУВАННя: яйця зварити, порі-
зати. Помідор, тунець, сир та петрушку по-
різати, листя салату порвати руками на 
маленькі шматочки. Додати маслини. По-
солити, поперчити, заправити олією та 
лимонним соком.

Для соусу, все змішуємо в окремій посу-
дині, збиваємо. Поливаємо ним салат.

Великодній салат
ПОТРІБНО: два невеликих курячих 

стегна, три картоплини, зварених у мун-
дирі, 1-2 морквини, зварених у мундирі, 4 

яйця, зварених круто, 0,5 скл. чорносливу, 
0,5 скл. волоських горіхів, 50 г сиру, майо-
нез, виноград для прикраси.

ПРИГОТУВАННя: стегенця відвари-
ти, відокремити м’ясо від кісток і наріза-
ти дрібними кубиками. Очистити карто-
плю і моркву. Натерти на тертці. Очисти-
ти яйця і розділити на білки і жовтки. Чор-
нослив залити окропом, залишити на 10 
хвилин. Потім злити воду і дрібно поріза-
ти. Нарізати горіхи. Натерти на тертці сир. 
Викласти салат шарами: 1 шар – картопля, 
2 шар – дрібно нарізана курка, 3 шар – чор-
нослив, 4 шар – горіхи, 5 шар – білки, 6 шар 
– морква, 7 шар – сир, 8 шар – жовтки.

Всі шари змастити майонезом. При ба-
жанні шар із курки можна посолити і по-
перчити. Салат поставити на ніч для про-
сочення в холодильник (обов’язково на-
крийте, щоб не підсох). Перед подачею на 
стіл прикрасити нарізаним виноградом, 
що імітує крашанки. За допомогою майо-
незу зробити напис.
Домашня шинка у фользі 

ПОТРІБНО: 1 кг свинини, 6-8 зубчиків 
часнику, 10 горошин чорного перцю, 5 го-
рошин духмяного перцю, 3 лаврових лист-
ки, мелений мускатних горіх на кінчику 
ножа, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: м’ясо натерти сіл-
лю, перцем, товченим часником, мускат-
ним горіхом, лавровим листом. Загорнути 
у фольгу, поклавши під низ лавровий лист 
та товчений духмяний перець. Дайте по-
стояти у цьому "сухому маринаді" у холо-
дильнику одну-дві доби. Запікати у духо-
вці не менше години при температурі 200 
градусів. Якщо шматок шинки менший, 
щоб не підгорів, через півгодини від по-
чатку випікання зменшити температуру 
до 160 градусів. Розгорнути фольгу, лише 
коли охолоне. Подавати як холодну закус-
ку, нарізавши тоненькими скибочками.
Яйця, фаршировані 
грибами

ПОТРІБНО: 6 яєць, 200 г маринованих 
грибів, 1 цибулина, зелень, 6 волоських го-
ріхів, 2 ст. ложки майонезу, 2 ст. ложки олії, 
щіпка зіри, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: яйця зварити накру-
то, помістити в холодну воду, поки не охо-
лонуть. Потім очистити від шкаралупи, 
акуратно розрізати вздовж навпіл і діста-
ти жовтки. Цибулю дрібно порізати і спа-

серувати на олії до м'якості 5-7 хвилин. Ма-
риновані гриби дрібно порізати. Кілька ма-
леньких грибочків залишити цілими для 
прикраси пасхальних страв. Також зали-
шити кілька листочків зелені для прикра-
си. Решту зелені подрібнити. Яєчні жовтки 
розім’яти виделкою, додати цибулю, гриби, 
зелень, зіру, майонез, посолити і добре пе-
ремішати. При бажанні можна збити блен-
дером - тоді вийде грибний паштет. Напо-
внити половинки яєць грибною начинкою. 
Зверху прикрасити цілими грибочками, по-
ловинками горіхів і зеленню – вийде весе-
ла грибна галявина з їжачками.

Домашні ковбаски

ПОТРІБНО: 750-850 г свинини серед-
ньої жирності, 15-20 г солі, 2 г меленого 
чорного перцю, 1 г меленого червоного 
перцю (паприки), 50 г подрібненого час-
нику, 1-2 г товченого кмину, 1 г меленого 
духмяного перцю чи інших спецій, добре 
промиті свинячі кишки.

ПРИГОТУВАННя: м’ясо промити, нарі-
зати на невеличкі шматки без жилок, по-
солити, покласти у миску, накрити криш-
кою і залишити у холодному місці на 
добу. Пропустити половину м’яса через 
м’ясорубку, решту (бажано пісні шматоч-
ки) нарізати дрібними кубиками. Додати 
всі спеції та часник. Старанно переміша-
ти - чим довше, тим краще. Наповнити ма-
сою заздалегідь приготовлені добре про-
миті кишкові оболонки. Залишити у хо-
лодному місці ще на 12 годин. Такі ковбас-
ки можна смажити, варити, пекти у духо-
вці й коптити.
Телятина під вишнево-
шоколадним соусом

ПОТРІБНО: 600 г телятини, 1 цибуля-
порей, 150 г свіжомороженої вишні, 100 
мл червоного сухого вина, 250 мл ялови-
чого бульйону, 30 г чорного шоколаду, 50 
мл вершків, олія за смаком, розмарин сві-
жий або сушений за смаком, листя сморо-
дини за смаком, перець за смаком, сіль за 
смаком.

ПРИГОТУВАННя: великими шматка-
ми нарізати м'ясо, посолити, поперчити, 
додати подрібнений розмарин, листя смо-
родини, трохи олії, перемішати і залити 
все вином. Залишити м'ясо настоюватися 
в маринаді 20 хвилин.

Коли м'ясо настоялося, дістати його з 
маринаду і обсмажити на сковороді в ро-
зігрітій олії.

Нарізати кільцями білу частину 
цибулі-порею. Додати її до м'яса і обсма-
жити кілька хвилин.

Влити маринад і бульйон, накрити 
сковороду кришкою, довести до кипін-
ня на великому вогні, потім зменшити во-
гонь. Тушкувати протягом 30 хвилин.

Додати до м'яса тертий шоколад і по-
передньо розморожену вишню. Тушкува-
ти ще 30 хвилин. Наприкінці залити верш-
ки і через кілька хвилин зняти з вогню.

Подавати телятину в вишнево-
шоколадному соусі з відварною карто-
плею, картопляним пюре або рисом.

Великоднє медове печиво

ПОТРІБНО: 5 ст. л. меду, 4 яйця (1 білок 
- для глазурі, решта - у тісто),  1 скл. цукру, 
3 ст. л. вершкового масла, 3 скл. борошна, 
2 ч. л. соди, 200 г цукрової пудри, 0,5 ч. л. 
лимонного соку (для глазурі, але можна і 
без нього).

ПРИГОТУВАННя: розтопити на водя-
ній бані мед, масло і цукор, додати соду і 
помішувати 2 хвилини. Додати яйця і бо-
рошно, замісити тісто. Воно має бути до-
сить м’яким, але не липнути до рук. При 
бажанні можна разом з борошном дода-
ти спеції – корицю, кардамон, імбир, цедру 
лимона.

Посипати стіл борошном і розкачати 
тісто завтовшки 0,5 см, вирізати фігурки з 
тіста - у формі яйця, зайців, метеликів - за-
лежно від того, які формочки для печива 
у вас є.

Викласти печиво на деко і випікати в 
розігрітій до 180 градусів духовці до ко-
ричнюватого кольору. Печиво випікаєть-
ся досить швидко, тому треба стежити за 
духовкою.

Глазур готувати дуже просто. Збити 
у глибокій мисочці білок, додати до ньо-
го лимонний сік і частину цукрової пудри.  
Суміш по густоті має бути, як сметана.

Поділити глазур на 3-4 частини і  фар-
бувати її. Якщо у вас немає харчових барв-
ників, скористайтеся тим, що є під рукою 
(сік буряка, моркви). Додати по крапельці 
в різні мисочки, розмішати і вийде глазур 
різних кольорів.

А тепер - розмалюйте печиво. Мож-
на це зробити за допомогою кондитер-
ського шприца з тонкою насадкою, а мож-
на викласти глазур у файловий пакетик і 
трішечки відрізати його куточок. Печиво 
можна покрити білою глазур’ю, а кольоро-
вою малювати візерунок. Коли глазур на 
печиві висохне, можна подавати його до 
столу.
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- Україні виділили позику у мільярд до-
ларів, - заявили в МВФ.

- Траншнаш, - вдячно видихнули олі-
гархи.

  
Поліція затримала гопника, який в пар-

ку відбирав гроші у перехожих. Той у  своє 
виправдання каже:

- Все законно! Я просто стягував абонп-
лату за користування парком. 

  
Симпатична дівчина сидить у кафе. Під-

ходить хлопець і запитує:
- Можна, я за вас заплачу?
- Будь ласка, - чарівно усміхаючись, від-

повіла та, дістаючи квитанції за опалення, 
газ, світло і воду.

  
- Чому в російських протестах беруть 

участь стільки молодих людей?
- Просто ті, котрі народилися за прези-

дентства Путіна, не хочуть при ньому ж і 
померти. 

  
Іноземний турист в Україні впав, отри-

мав струс мозку і забув, з якої він країни. 
Лікар запитує:

- Чи доводилося вам коли-небудь вжи-
вати склоочисник, парфумерію або анти-
фриз?

Іноземець кивнув головою. 
- Зрозуміло, ви з Росії.

Украiнськi 
жарти

.

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.

Наказом Державного Митного Ко-
мітету України 8 квітня 1992 року ство-
рено Тернопільську митницю із чи-
сельністю 40 штатних одиниць, у діяль-
ність якої входила вся територія облас-
ті. Тоді ж створили Чортківський і Зба-
разький митні пости зі штатним розпи-
сом по п’ять працівників. Відтоді й по-
чинається історія Тернопільської мит-
ниці, першим начальником якої при-
значено Миколу Васильовича Лісовен-
ка. Він тоді вже підготував міцний фун-
дамент для роботи митниці й розпочав 
набір молодих, енергійних кадрів, які 
б змогли виконувати поставлені перед 
митним підрозділом завдання. 

Згодом розширення обсягів зовніш-
ньоекономічної діяльності області зу-
мовило збільшення штатної чисель-
ності Тернопільської митниці до 60 

осіб. Весь цей час митниця орендувала 
приміщення в різних мікрорайонах міс-
та і лише з 1 квітня 1996 року праців-
ники переїхали в сьогоднішнє адмінп-
риміщення. 

Штатна чисельність митниці що-
разу збільшувалася. Найбільшою вона 
була у 1998 році - 134 ооби, у 2012-у 
- 105. Із створенням у 2013 році Мініс-
терства доходів і зборів та у зв’язку із 
реорганізацією митниці число праців-
ників скоротилося до 70 осіб. Згодом, 
відповідно до постанови Кабміну від 
06.08.2014 року №311 «Про утворен-
ня територіальних органів Державної 
фіскальної служби та визнання таки-
ми, що втратили чинність, деяких актів 
Кабінету Міністрів України», cтворено 
Тернопільську митницю ДФС. 

Сьогодні Тернопільська митни-

ця ДФС складається із 15 самостій-
них структурних підрозділів (у тому 
числі два віддалених підрозділи: мит-
ний пост «Чортків» та відділ митно-
го оформлення №2 митного посту 
«Тернопіль-центральний» - дислокація 
у Збаражі) і має встановлену чисель-
ність у 79 одиниць. 

Попри невелику кількість працівни-
ків Тернопільська митниця ДФС якісно 
виконує поставлені перед нею завдан-
ня. До прикладу, протягом першого 
кварталу цього року митницею перера-
ховано до бюджету майже 300 млн. грн. 
митних платежів. Це - найбільша сума 
за весь період існування Тернопіль-
ської митниці. 

Відділ організації роботи
 Головного управління ДФС 

у Тернопільській області.   

Тернопільській митниці - чверть століття 
Êалеéдоскоп
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Овен
У вас з’являться проблеми, що вима-

гатимуть негайного вирішення. Сумлін-
но працюйте цього тижня, щоб уникну-
ти фінансових проблем. Зате вихідні при-
несуть радість спілкування з друзями та 
рідними. 
 Телець 

Цього тижня вам пощастить на зу-
стріч з цікавою людиною. Перш, ніж зро-
бити покупку, зважте всi «за» i «проти», 
інакше ви ризикуєте витратити набагато 
більше, ніж необхідно. Рідні люди подару-
ють вам затишок і тепло.
 Близнюки 

Здаватиметься, що ви занадто повіль-
но рухаєтеся до мети. Але не довіряйте 

цим суб’єктивним враженням. Повільний 
темп, навпаки, дозволить уникнути по-
милок, які можливі при реалізації заду-
маного.
 Рак 

Довіряйте своїй інтуіції – вона вас 
не підведе. Невдовзi інвестиції прине-
суть непоганий прибуток, так що не від-
мовляйтеся від своїх планів на майбутнє. 
Приділіть більше уваги рідним.
 Лев 

На роботі вас чекає успіх, а також фі-
нансова винагорода. Однак надмірна ак-
тивна діяльність може негативно позна-
читися на стані організму. Вам слід упо-
вільнити ритм життя і подбати про своє 
здоров'я. 
 Діва 

Уникайте сильних розумових наван-

тажень. Хороший сон відновить нервову 
систему та нормалізує емоційний стан. 
На вихідних проведіть час з рідними. 
Терези 

Перед вами вiдкриються нові можли-
вості, ви зможете подолати будь-якi пере-
шкоди і забути про обмеження. У вихiднi 
отримаєте запрошення на вечiрку.
Скорпіон 

Вас переслідуватимуть сумні думки. 
Виникне сильне бажання зміцнити пози-
ції і впорядкувати своє особисте життя. 
Сприятливий перiод, щоб показати ото-
чуючим, на що ви здатні.
 Стрілець 

Кар’єра виходить на перший план. Слід 
рівномірно розподілити роботу, це допо-
може знизити розумові навантаження та 
запобігти появі песимістичних настроїв.

 Козеріг 
Настане час, коли доведеться зупи-

нитися, щоб оцінити виконану роботу і 
скласти подальші плани. Намагайтеся не 
звертати уваги на незначні деталі. Неза-
баром ваші проекти приноситимуть при-
бутки.
 Водолій 

Ви ставитимете собі багато питань, 
відповіді на які не так просто знайти. У 
вас покращаться стосунки з колегами, 
але за однієї умови — будьте готові змі-
нитися і піти на компроміс.
 Риби 

Ваші почуття стануть глибшими, а 
дії — емоційнiшими. Ви - щира людина, 
здатна отримувати задоволення від про-
стих речей. Щоб покращити фiнансове 
становище, доведеться шукати додатко-
ву роботу.

Ïîгîда в Тернîпîëі 
й îáëасті

ГОРОСКОП
З 12 до 18 квiтня

12 квітня - хмар-
но з проясненням, 
без опадів, темпе-
ратура повітря вно-
чі 1-5, вдень 8-10 
градусів тепла. Схід 
сонця - 6.28, захід - 
20.07.  

13 квітня - хмар-
но, можливий дощ, 
температура пові-
тря вночі 5-6, вдень 
9-11 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.26, за-
хід - 20.09. 

14 квітня - хмар-
но, можливий дощ, 
температура пові-
тря вночі 4-5, вдень 
7-10 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.24, за-
хід - 20.11.  

15 квітня - хмар-
но з проясненням, 
без опадів, темпе-

ратура повітря вно-
чі 3-4, вдень 6-12 
градусів тепла. Схід 
сонця - 6.22, захід - 
20.12. 

16 квітня - хмар-
но, дощ, температу-
ра повітря вночі 5-6, 
вдень 7-9 градусів 
тепла. Схід сонця - 
6.20, захід - 20.14. 

17 квітня - хмар-
но, дощ, температу-
ра повітря вночі 2-4, 
вдень 5-6 градусів 
тепла. Схід сонця - 
6.18, захід - 20.15. 

18 квітня - хмар-
но, можливий дощ, 
температура пові-
тря вночі 1-2, вдень 
3-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.16, за-
хід - 20.17. 

Â³òàºìî!
Колектив «Нашого ДНЯ» та правління Тернопільської обласної організації 

НСЖУ від щирого серця вітають свого духівника,
 автора численних публікацій на теми духовності 

отця Богдана Зінченка
з Днем народження!

Ви невтомно посвячуєте своє життя служінню Церкві - вашим вірним на парафії, 
потребуючим, усім тим, хто приходить до Вас за порадою і допомогою.

Тож нехай Господь щедро обдаровує Вас усіма ласками, скріплюючи і надихаючи 
на працю у Божому винограднику, а Мати Пречиста огортає своїм Покровом!  Міцно-
го здоров'я, радості, миру, безмежного людського щастя, злагоди і добробуту Вам та 
Вашій родині, святкового настрою у світлі Великодні дні!

 Â³òàºìî!
У величне свято Христового Воскресіння зустрі-
чає свій День народження дуже гарна людина, 
добра мама, любляча дружина, класна подруга 

Віра Іванівна Данильчук 
з Тернополя!

Прийми Ти від нас вітання найкращі,
Бажаємо миру, здоров’я і щастя!
Хай буде цей день незабутньо прекрасним,
А небо завжди – чистим і ясним!
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим!
Хай горе минає завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Пошле Тобі многі й щасливі літа!

З повагою – мама Марія, чоловік Олег, донька Евеліна, 
подруги Світлана та Оксана з Монастириська. 

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.

Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

Â³òàºìî!
Колектив Козівського районного

 сектору та 18 державної 
пожежно-рятувальної частини УДСНС 

України у Тернопільській області 
вітає своїх працівників – 

іменинників квітня, а саме:
Мар'яна Конопацького, 

Богдана Бучака,    
    Катерину Коздрінь 

Щоб ніколи не знали Ви втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгі літа, на радість й добро!

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




