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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Шановні оріонівці, друзі, краяни!
З нагоди Великого свята Воскресіння Христового, 

прийміть найщиріші вітання і побажання  Божого бла-
гословення, здоров’я і добробуту! 

Бажаю Вам душевної чистоти, гармонії, спокою та родин-
ного затишку. Нехай у цей Великий День  серця  сповнять-
ся відчуттям  щастя,  радості і добра, а теплі писанкові барви 
звучать  найсвітлішою надією. Злагоди, достатку, віри і щи-
рої любові Вам та Вашим родинам!рої любові Вам та Вашим родинам!

Воскресіння Христового!
Здавна в народі шанують  свято  Великодня — за його 

піднесеність і духовність, за чистоту та умиротворення, а ще 
- за ту невимовну радість, яку приносить одна тільки нагода 
привітатися такими величними словами  “Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!”.

Тож нехай відгомін слів пасхального привітання долине 
до кожного серця, наділяючи його теплом та світлом. Бажаю 

Вам та Вашим родинам щедрого життя, правдивої радості, внутрішнього спо-
кою, Божої благодаті.  Хай воскреслий Христос усіх нас наповнить 

добром та миром, милосердям та любов`ю, а Великдень укрі-
пить віру, подарує надію та впевненість у завтрашньому дні!

Голова правління “Тернопільгаз” 
Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

кою, Божої благодаті.  Хай воскреслий Христос усіх нас наповнить 
добром та миром, милосердям та любов`ю, а Великдень укрі

пить віру, подарує надію та впевненість у завтрашньому дні!
Веселих та радісних Вам свят! 

Христос Воскрес!

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

З  повагою, голова правління 
ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» 
Ярослав Карпик.

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Шановні хлібороби!
Для кожного українця Воскресіння Христове, у час вес-

няного пробудження хліборобського поля, споконвіку було 
і є тією сакральною обставиною, котра засвідчує одвічний 
зв’язок роду людського з Богом і хлібом насущним. 

Озимий лан манить кожного з нас своєю чистотою і при-
родною непогрішимістю, налаштовує на добрі помисли і спо-
дівання. Тож зичимо вам міцного здоров’я, миру, злагоди в ро-
динах, хорошої погоди, росянистих світанків і повної комори 
збіжжя майбутнього врожаю. У цей світлий день, прямуючи 

назустріч Воскреслому Христові, ми пісню перемоги співаємо. Нехай вона залунає в 
кожному домі, кожній родині. Разом з пасхальною крашанкою та благословенним 
хлібом несімо їх і до тих, кого доля закинула далеко від отчого дому.

У Воскреслому Спасителеві є сила, незламність і перемога українського народу.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Микола Пилипів, 
за дорученням президії ради обласного  
об’єднання сільгосппідприємств

Шановні земляки, 
дорогі краяни!

Щиро вітаю із 
світлим Христовим 
Воскресінням!  

Бажаю Вам щастя,  
міцного здоров’я,  віри і 

благополуччя! Нехай величне свято Велико-
дня принесе тепло у дім, щирість та повагу 
у взаємини, додасть енергії, наснаги для до-
брих і корисних справ. Нехай Боже благосло-
вення стане запорукою духовного оновлен-
ня України, миру та злагоди на нашій землі. 
Нехай Ваші серця оберігає любов, радість да-
рує Великодня писанка, а молитву почує Спа-
ситель. Хай світло Господньої ласки завжди 
осяває Ваше життя!  

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

З повагою, Антон Білик, 
директор ПП «Орендне 

 підприємство «Іванівське»  
Теребовлянського району,  

заслужений працівник  
сільського  

господарства  
України, депутат  

обласної ради.

Дорогі земляки, 
працівники та 
пайовики ФГ 
«Вікторія-92»!

Щиросердечно 
вітаю Вас з 
Великоднем. 

Нехай свято величного Христово-
го Воскресіння увійде в кожну домівку з 
добром, миром, спокоєм і Божою благо-
даттю. Нехай Великодні дзвони прине-
суть у Ваші домівки безмежну радість і 
достаток, благополуччя, щастя і міцне 
здоров’я, наповнять серце теплом і ми-
лосердям. Нехай Господь дарує єдність, 
силу і добробут усьому нашому народо-
ві на многії літа!

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

З повагою, Петро ПЕЛЯК, 
голова ФГ «Вікторія-92»  
Козівського району,  
заслужений працівник сільського 
господарства України.
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Дороги 
Степан Барна підкреслив, що 2018 

рік буде прогресивним з точки зору за-
лучення капітальних вкладень з боку 
держави в розвиток інфраструктури 
Тернопільської області. Адже за попере-
дніми оцінками цього року маємо спря-
мувати на це 2,5 млрд. грн. Зокрема, на 
відновлення та ремонт сільських доріг 
передбачено в межах 300 млн. грн. 

«Ми розуміємо, що цієї суми буде 
недостатньо, щоб відремонтувати до-
рожнє полотно протяжністю 3500 км., 
а саме стільки в області займають до-
роги місцевого значення. Тому наше за-
вдання – напрацювати концепцію, щоб 
місцеві дороги були предметом особли-
вої уваги не лише з боку держави, а й з 
боку органів місцевого самоврядуван-

ня, які також повинні активно включи-
тися в процес залучення підприємств, 
які будуть розмитнюватися на Терно-
пільській митниці. Це дозволить сут-
тєво збільшити індикативні показники 
митних перевиконання для того, щоб 
спрямувати більшу суму на ремонт до-
ріг у Тернопільській області», – наголо-
сив Степан Барна. 
Сільська медицина

Предметом особливої уваги під час 
засідання ради регіонального розви-
тку також була сільська медицина, на 
яку вже виділено близько 179 міль-
йонів гривень. Ці кошти передбаче-
ні на будівництво 19 нових амбула-
торій, придбання 134-ох автомобілів 
для сімейних лікарів та покращення 
матеріально-технічної бази.

Кооперація та фермерство 
Також присутні обговорили ство-

рення кооперативного руху на селі, по-
заяк держава виділяє майже 6,3 млрд. 
грн. на розвиток сільського господар-
ства в Україні. З цих коштів 4,2 млрд. 
гривень заплановано спрямувати на 
розвиток тваринництва. Бо там, де є 
тваринництво, вважає голова ОДА, є 
робочі місця і потреба в людях.

 «Тому ми сьогодні оцінюємо робо-
ту й органів державної влади і підпри-
ємств не за критерієм скільки обробля-
ється землі, а за тим, скільки залучено 
людей до роботи», – зазначив Степан 
Барна.  

Що ж стосується розвитку коопера-
тивного руху, то в області є багато до-
брих прикладів, коли люди об’єдналися 

та сформували ягідні,  молочарські ко-
оперативи і відповідно почали на цьо-
му заробляти.

«Для нас важливо створити можли-
вість для реалізації сировини, яку ви-
робляють кооперативи, бо потреба в 
цьому є нагальна. У цьому напрямі бу-
демо напрацьовувати ефективність 
використання землі, яку передали 
об’єднаним громадам. Адже дуже важ-
ливо, щоб ці земельні ділянки були ви-
користані ефективно й були підготов-
лені під створення виробничих потуж-
ностей, під створення майданчиків для 
індустріальних парків, під створення 
кооперативів та тваринницьких комп-
лексів. Над цим працюємо й рекомен-
дуємо над цим працювати громадам», 
– підкреслив очільник Тернопільщини.    

Щоб мешканці міста могли вшанувати 
пам’ять померлих рідних, відвідати і впрорядку-
вати їх могили призначили додаткові рейси до 
міського кладовища у село Підгороднє.

Як повідомили у прес-службі Тернопільської 
міської ради, 5-7 квітня та з 11 до 14 квітня з 
10.00 до 19.00 год. рейси здійснюватиме кожен 
другий автобус № 11, 27, 30. А 8, 9, 10 та 15 квіт-

ня рейси до міського кладовища здійснюватиме 
кожен автобус №№ 11, 27, 30. Також у ці дні буде 
здійснений посилений контроль за дотриман-
ням водіями затверджених розкладів руху на ав-
тобусних маршрутах №№ 5, 5а, 8, 11, 18, 27, 30, 
31, 32 та тролейбусному маршруті №8.

Інших змін у зв’язку із нічними Богослужін-
нями у місті не передбачено. 

Розпочалися позапланові перевірки 
закладів та установ масового скупчення 
людей щодо виконання вимог пожежної 

безпеки. 
Окрім торговельних і розважальних центрів, перевірять 

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, лікарні.
Як зазначається, позапланові перевірки триватимуть 

упродовж квітня-червня 2018 року. 
Особливу увагу звертатимуть на евакуаційні шляхи і 

виходи, наявність та технічний стан автоматичного про-
типожежного захисту і оповіщення, внутрішнього та зо-
внішнього протипожежного водопостачання, - повідомля-
ють в управлінні ДСНС у Тернопільській області. 

- У разі встановлення порушень вимог законодавства 
у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створюють 
загрозу життю та здоров’ю людей, передбачене звернен-
ня до адміністративного суду щодо застосування заходів 
реагування, - наголосив Роман Терлецький, заступник на-
чальника управління з питань державного нагляду та 
контролю, -  Керівники на місцях  мають особливо пиль-
но стежити за тим, щоб під час перевірок уникнути коруп-
ційної складової.

Нагадаємо, 28 березня прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман доручив Державній службі з 
надзвичайних ситуацій та іншим органам перевіри-
ти всі місця масового скупчення людей. Рішення ста-
ло реакцією на трагедію в російському місті Кемеро-
ві. У неділю, 25 березня, в ТРЦ «Зимова вишня» ста-
лася пожежа, загинули понад 60 людей, у тому чис-
лі діти. 

Розвиток села обговорили 
на Раді регіонального 
розвитку Тернопільщини

Останні три роки в контексті загальнодержавної політики на Тернопільщині 
окреслили певні ключові завдання. Найважливіші – це створення умов для 
розвитку бізнесу, створення доданої вартості й робочих місць.  
Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час розширеного 
засідання ради регіонального розвитку, що відбулося в області за участі  
голів сільських рад, голів громад, керівників районів, міст обласного 
значення та народних депутатів України. 

Після трагедії в Кемерові 
громадські заклади 
області перевіряють 

рятувальники

На кладовище курсуватимуть 
додаткові автобуси

У передсвяткові дні та на Великодні свята тернополянам 
буде зручніше доїхати на міський цвинтар

За кожного 
чотирилапого 
його майбутнім 

господарям планують 
виділяти 1500 гривень. 
Нестандартний підхід 
прописаний у програмі 
«Регулювання чисельності 
безпритульних тварин», 
яку затвердили на 
черговому засіданні сесії 
Збаразької міської ради.

«Ми лише прийняли цю про-
граму, але ще в процесі реалізації 
будемо її допрацьовувати, -- роз-

повідає міський голова Збаража 
Роман Полікровський. -- Вже за-
раз будь-яка людина може звер-
нутися до нас із бажанням взяти 
додому безпритульного собаку. 
Ми обов’язково будемо чіпувати 
цю тварину, щоб ідентифікувати, 
і припишемо до будинку люди-
ни, яка виявить бажання нею опі-
куватися. Якщо цю собаку знову 
виженуть на вулицю, то власник 
платитиме штраф за неналежне 
поводження з тваринами». 

У Збаражі сподіваються, що 
ініціативу підхоплять сусідні на-

селені пункти – й безпритульних 
тварин на вулицях поменшає. 

«Ще до реалізації цієї програ-
ми ми вже почули багато крити-
ки на свою адресу, -- додає поса-
довець. – Я розумію, що це не уні-
кальна програма, яка миттєво 
вирішить проблему безпритуль-
них тварин у державі, це спро-
ба цивілізовано змінити ситуа-
цію. Ми проти того, щоб травити 
безпритульних тварин, натоміть 
робимо маленькі кроки, щоб їм 
допомогти знайти нових госпо-
дарів». 

Взяв додому вуличного собаку – 
отримай гроші

У незвичний спосіб взялися вирішувати проблему
 безпритульних тварин у Збаражі 
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З повагою, Петро ЛАНДЯК,
голова Тернопільської обласної 

організації "Громадянська позиція".

Шановні краяни!
Нехай світла Пасхальна радість, 

спонукає кожного із нас ще раз за-
мислитись над вічними цінностя-
ми християнської моралі, дає нам 
добру нагоду наповнити свої серця 
любов’ю і добротою, зміцнює кожно-
го із нас жити благочестиво та чи-
нити добрі діла для наших ближніх.

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою, голова правління облспоживспілки 

Михайло Лазар.

Шановні тернополяни, ветерани  
та працівники споживчої кооперації!

Вітаю Вас із світлим і радісним святом — Великоднем. Бажаю Вам щас-
тя і радості, віри і благополуччя! 

Нехай чудесне свято Великодня принесе любов та світло у Ваші родини, 
щирість та добро у взаємини! 

Здоров’я, миру,  Вам і Вашим рідним і близьким.
Нехай Господня ласка Вас зігріває і навчає мудрості. 

Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі 
та  здійснення найзаповітніших мрій і  сподівань!

Серед багатьох 
великих і радісних 
християнських 

свят, як ясне сонце серед 
небесних зірок, особливою 
урочистістю, особливою 
радістю виділяється 
празник Світлого 
Христового Воскресіння, 
празників Празник і 
Торжество з торжеств.

Святкувати Пасху – це означає 
всім серцем відчути і пізнати силу 
і велич Воскресіння Христового. 
Святкувати Пасху – це означає бути 
учасником Воскресіння Христового. 
Святкувати Пасху – це означає ста-
ти морально оновленою людиною. 
Святкувати Пасху – це всім серцем 
і всіма помислами дякувати Богові 
за Його невимовний дар – дар Во-
скресіння, дар любові.

І не дивно, Воскресіння Христа – 
це непорушна опора, головна осно-
ва нашої віри. Своїм Воскресінням 
Христос показав істинність Свого 
Божества, правдивість Свого вчен-
ня, спасенність Своєї смерті, велич 
і силу благодатних дарів даних за-
снованій Ним Церкві.

Воскресіння Христове дарувало 
людині повну радість у Бозі. Люди-
ні відкрився новий  світ святості, іс-
тини і блаженства. Людина сподо-
билась прийняти благодатні дари 
Святого Духа, дар усиновлення Бо-
гом і високе призначення – ста-
ти храмом Божим, оселею Святого 
Духа. «Хіба ж не знаєте, пише апос-
тол Павло, що ви храм Божий і Дух 
Божий живе у вас?».

У Воскресінні Христовому ми 
одержали священний дар життя. 
Цей дар докорінно змінює наше 
ставлення до всього на світі, вклю-

чаючи смерть. Воскреслий Хрис-
тос дає нам можливість стверджу-
вати – «смерті немає». Звичайно, 
в земному житті ми зустрічаємо 
смерть віч-на-віч і колись вона при-
йде за нами. Але ми віримо, що Сво-

єю власною смертю Христос змінив 
саму сутність смерті. Він зробив її 
переходом, пасхою – переходом у 
Царство Боже, перетворюючи най-
більшу з трагедій в остаточну пере-
могу. Як перша людина зробила нас 
причасниками смерті, так Христос 
створив нас співучасниками Свого 
Воскресіння.

Воскреслий Спаситель є наш 
Бог Всесвятий, Бог Всемогутній і 
Бог  Велелюбний, Котрому дорога 
кожна людина, що живе на землі. 
Він хоче, щоб ніхто з нас не загинув 
для вічного життя, але щоб кожний 
з нас, віруючи в Нього і виконую-
чи Його заповіді, ввійшов у радість 
свого Господа. Христос для того і за-
снував Церкву, щоб вона через мо-
литви, благословення і благодать, 
яка дається від Господа, насаджува-
ла в серцях дух любові, миру і радос-
ті у Воскреслому Господі, Перемож-

ці смерті і Джерелі вічного життя.
Мир принесений на землю Гос-

подом нашим Ісусом Христом – на-
самперед мир з Богом, мир зі сво-
єю совістю, мир з ближніми, мир 
між народами. Братня любов і від-
крите серце – джерело внутрішньо-
го миру. Прагнути придбати душев-
ний мир – це означає прагнути до 
того, щоб Господь вселився в сер-
ці і жив у ньому згідно зі Своєю обі-
тницею.

Бережімо цю святу радість! І, 
пильнуючи над додержанням свого 
серця в чистоті і вірності Христу Во-
скреслому, не затьмаримо її ділами 
гріха. У всій можливій повноті вті-
шаймося радістю пасхальних днів.

Христос Воскрес!  
Воістину Воскрес!

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної спілки  

журналістів України.

Воскресіння Христове – повна радість у Бозі!

Нехай частинка тієї радості, яку 
сьогодні переживає весь християн-
ський світ, залишиться з Вами на весь 
рік і підтримує у важку годину!

Зустрічайте Великдень з чистою 
душею і добрим сумлінням. 

Бажаю земних благ, духовного 
розвитку, душевного спокою, Божого 
промислу і волі у всіх справах і почи-
наннях, міцної віри і безмежної любо-
ві Вам та Вашим родинам!

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

З найщирішими побажаннями, 
начальник ГУНП в Тернопільській області 

Олександр Богомол.

Шановні друзі, колеги, дорогі краяни! 
Щиро здоровлю Вас з Великоднем! 

Зичу кожному міцного здоров’я, родинного за-
тишку, добра, любові та достатку! 

Хай диво Господнього воскресіння завжди на-
дихає нас на добрі та праведні справи, наповнить 
радістю серця, а переможний дух надії додає сил 
для добрих справ! Хай привітання «Христос Во-
скрес» радістю озветься у кожній оселі! 

Христос Воскрес!  
Воістину Воскрес!

З повагою, Василь КОЛЯДА, 
Великовікнинський сільський голова Збаразького району.

У Великодній час святковий
Бажаю не хворіть ніколи.
Бажаю миру в Україні,
Добра і затишку в родині.
І хай лунає спів небес:

Шановні 
тернополяни!

Вітаю Вас із 
Світлим Святом 

Воскресіння 
Христового! 

З повагою, начальник 
Головного управління 

Держпродспоживслужби 
в Тернопільській області 

Василь Хомінець.

Христос 
Воскрес! 
Воістину 
Воскрес!

За дорученням колективу – з повагою та шаною – 
начальник управління виконавчої дирекції  

Фонду соціального страхування України 
в Тернопільській області Федір БОРТНЯК.

За дорученням колективу – з повагою та шаною – 
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Дорогі краяни!
Чи освятяться світлом Воскресіння Господнього наші душі, чи 

сповниться глибиною та правдою наше життя – залежить від на-
шої духовної готовності. 

Великдень - це день величезної всесвітньої переміни. Христос 
увібрав у Себе страждання всього людства від першої до останньої 
людини. Він є з кожним, хто страждає, хто переживає несправедли-
вість, хто сьогодні розгублений, позбавлений надії.  Але Він є з усі-

ма нами для того, щоби наші страждання у радість перемінити. Бо Його Світло поро-
джує радість…

Господу не так уже й багато потрібно слів. Йому потрібні наші добрі наміри та їх 
втілення, прагнення до державної єдності, порозуміння та згуртованість задля під-
тримки особливої категорії людей, відповідальності перед ними, особистої участі кож-
ного працівника, роботодавця, аби уникнути хвороб, небезпек і травм на виробництві. 

Зичу Вам та Вашим близьким і рідним звіряти свій життєвий компас з вірою, ду-
ховними доростаннями. Хай Христова любов благословенно наповнить кожного з Вас 
невичерпним світлом, яке зігріє серця, здоров’ям та силою тривати в християнській 
любові, під мирним небом щедро дарувати її всім людям. Хай усі зусилля наші до до-

брих перемін збудуться, хай добробут, сімейний за-
тишок увійде у кожну українську родину. 

Шановні краяни, дорога громадо!Сердечно вітаю 
усіх із світлим святом Воскресіння Христового!
Бажаю Вам щастя і радості, віри і благополуччя, міцного здоров’я 

і процвітання! Милосердя й християнської любові, тепла та миру 
кожній родині. Нехай серця сповняться милосердя, а помисли будуть 
щирими! Нехай у кожній домівці панують добробут, спокій і злагода. 

nday.te.ua
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Олег Заліщук, багаторічний 
начальник управління  
місто будування та 
архітектури ТОДА, заслужений 
архітектор України:

- Місцева вла-
да Тернополя 
мала би переду-
сім дбати про вдо-
сконалення місь-
кого середови-
ща та забезпечен-
ня комфортного 
життя мешканців, 
та, на жаль, цим 
нехтують. У на-

шому місті не дотримуються принципів 
планувально-просторової організації за-
будов. Ніхто не зважає на співвідношен-
ня сусідства споруд, на необхідність збе-
реження відкритого простору, на зв’язок 
забудов із природнім ландшафтом. Не-
вігластво окремих осіб при владі та від-
сутність поваги до тернополян, брак еле-
ментарного розуміння містобудівних 
норм призводить до втрати містом при-
вабливості. Упродовж останніх років роз-
міщення майже кожного нового об’єкту 
будівництва у Тернополі погіршило ви-
гляд вулиць. Наше місто перетворюєть-
ся на занедбане захолустя. У Європі пи-
танням містобудування займаються спе-
ціалісти, а у нас — ті, хто має більше гро-
шей. Архітектори, які поважають себе, 

не повинні іти на поводу у влади чи за-
мовників скандальних забудов, не ма-
ють права створювати містобудівні про-
блеми на десятки чи сотні років. Прикро, 
що в Тернополі ситуація вкрай невтішна: 
на вулиці Живова - суцільна торговиця 
та затори, за «Збручем» звели два жит-
лові будинки на території парку, спаску-
джено Привокзальну площу… Нині знай-
шовся архітектор зі Львова, який виго-
товив проект забудови майдану Перемо-
ги. Тернопільські архітектори зробили 
йому зауваження, але до нас не прислу-
хаються. Якщо наводити лад на майда-
ні Перемоги, то передусім потрібно зро-
бити детальний план території з враху-
ванням довколишніх забудов, провес-
ти громадські обговорення, налагоди-
ти транспортну розв’язку, бо нинішня ні-
кудишня. Вважаю, що на майдані Пере-
моги свідомо змінили структуру тран-
спортної мережі, щоб потім забудувати 
цю ділянку. Однак цього чинити не мож-
на! І тут не йде мова про боротьбу про-
ти певного об’єкту, а про боротьбу за об-
личчя міста. Законодавство визначає по-
рядок забудови населеного пункту, про-
те у нас, як не дивно, питання розміщен-
ня об’єктів вирішують нефахівці. Інспек-
ція з держбудконтролю мала би притяга-
ти до відповідальності за порушення бу-
дівельних норм, але... Є чимало варіантів 
гідних об’єктів, які можна звести  на май-
дані Перемоги, але нам чомусь «просува-
ють» скриню, яка замість гармоніювати 
з довколишніми будівлями буде створю-
вати дисонанс.   

Степан Дзюбінський, 
колишній головний 
архітектор тернопільської 
філії проектного інституту 
«Діпроцивільпромбуд», 
колишній голова 
Тернопільської обласної 
спілки архітекторів:

- Упродовж 
останніх років Тер-
нопільська місь-
ка рада взагалі від-
мовляється від по-
рад місцевих ар-
хітекторів, усі рі-
шення щодо забу-
дов приймає са-
мостійно. З приво-

ду запланованої забудови майдану Пере-
моги, то є генеральний план міста, де вка-
зано, що там не може бути забудова. Утім, 
якщо місцевій владі потрібно щось побу-
дувати, викликають столичних архітек-
торів, домовляються з ними, а ті правда-
ми і не правдами вносять зміни до генп-
лану. Майдан перемоги - місце, де стоя-
ли пам’ятники, то як можна цю площу 
віддати під забудову? Це нонсенс! Терно-
пільські архітектори категорично про-
ти цього. Нехтуючи думкою містобудів-
ної ради, міська влада дала дозвіл на зве-
дення на майдані капітальної будівлі. Ди-
вує така позиція. Я - автор проектів біль-
шості мікрорайонів Тернополя. Коли про-
ходжу нині по тих мікрорайонах, жаха-
юсь, скільки всього «наліпили» на ділян-
ках, які мають інше призначення. Я ніколи 
б не подумав, що хтось зважиться на міс-
ці, де свого часу стояв пам’ятник Богдану 
Хмельницькому, а згодом - танк, побуду-
вати McDonald's. За містобудівними нор-
мами, майдан - це зона відпочинку. Ниніш-
нє рішення щодо розміщення на майдані 
Перемоги закладу швидкого харчування - 
ганьба! Треба глобально сприймати місто, 

а не мислити ситуативно, та ще й з корис-
ливою метою. Навіть не знаю, як поясни-
ти міському голові, що майдан Перемоги 
треба зберегти. Хіба сказати, що там мож-
на встановити йому пам’ятник (смієть-
ся - авт.). Жартую, звісно. У старі часи була 
дисципліна із забудовами. Останній із ме-
рів, хто дотримувався норм, це був Анато-
лій Кучеренко, після нього все пішло шке-
реберть: кому як треба, так і робить. Але 
Тернопіль - наше рідне місто, і хто, як не 
ми, маємо відстояти його майбутнє.

Богдан Гром’як, колишній 
головний архітектор 
проектів підприємства 
«Тернопільархпроект»: 

- Майдан Пере-
моги не можна за-
будовувати! Таке 
рішення щодо тієї 
ділянки було пе-
редбачено ще на-
шими попере-
дниками. Там вже 
сформований май-
дан, люди звикли 

до існуючого десятиліттями просторово-
го вирішення. Максимум, що можна обла-
штувати, - стоянку та зону для відпочинку. 
Свого часу порушували питання про вста-
новлення на тому місці пам’ятника геть-
ману Івану Мазепі, але так і не було втілено 
цей проект. Сподіваюся, у нинішнього мо-
лодого покоління тернополян вистачить 
здорового глузду, аби зберегти майдан із 
асоціативним наповненням поняттям «пе-
ремога». Там не місце під заклад харчуван-
ня! Посеред дороги не може буде зведена 
капітальна споруда! Я би по руках надавав 
тим, хто дає добро на такі речі… Колишня 
генерація архітекторів ніколи би не пішла 
на таке безчинство. Треба хоч трохи люби-
ти наше місто! Я родом із Львівщини, але 
Тернопіль став для мене рідним, тому бо-
лить душа, що на майдані Перемоги неві-
гласи хочуть щось… побудувати. 

"Не можна перетворювати  
історично привабливий Тернопіль  
у занедбане захолустя"

Тернопільські архітектори про McDonald's:

У Європі міста забудовують спеціалісти, 
а у нас ті, хто має більше грошей

Проектування забудови історичного Загребелля стало справжнім 
шоком і для громадськості нашого міста, і для професіоналів, 
які вболівають за майбутнє обличчя Тернополя. У минулих 

публікаціях своїми думками з приводу спорудження на Майдані 
Перемоги закладу швидкого харчування McDonald's вже поділилися 
відомий підприємець та меценат Михайло Ратушняк, авторитетні і 
визнані знавці своєї справи: Євген Пуцентало, Ярослав Головко, Ярослав 
Сокульський, Данило Чепіль, Ігор Гебура, Василь Будзик, Анатолій 
Водоп’ян, Михайло Нетреб’як, Олег Головчак. У сьогоднішній публікації 
тернопільських архітекторів підтримали їхні колеги, які також навели 
фахові аргументи проти запланованого знищення Майдану.

Девелопери зараз пропону-
ють потенційному клієнту два ва-
ріанти смарт-квартир - одно- та 
двокімнатні. Враховуючи еконо-
мічні та соціальні фактори, такий 
вид нерухомості швидко знайшов 
свого покупця.

У класичному розумінні 
смарт-квартира передбачає ма-
логабаритне, максимально про-
думане використання невелико-

го простору. Максимізація кожно-
го метра створюється шляхом ор-
ганізації простору при проекту-
ванні будинку, використання мо-
дульних меблів та інноваційного 
дизайну інтер‘єру. Таке житло іде-
ально підходить студентам, твор-
чим людям, холостякам, молодим 
сім‘ям та пенсіонерам.

Однак останні дослідження 
підтверджують зростання попи-

ту на двокімнатні розумні апар-
таменти. Деталі з‘ясовував аналі-
тичний центр будівельної компа-
нії «Благо».

В Івано-Франківську спосте-
рігається позитивна демографіч-
на ситуація, що свідчить про ста-
більну народжуваність, а, отже, 
кількість молодих сімей активно 
зростає. Людям, у котрих є дити-
на, потрібно більше простору як 

для себе, так і для малечі. Тому 
при виборі квартири, такі люди 
орієнтуються не тільки на ціну, 
але й на оптимальну площу для 
проживання всіх членів родини. 
Чи не найбільш привабливою з 
позиції ціна-якість-комфорт ста-
ла двокімнатна смарт-квартира, 
площа якої сягає 62 кв.м. Перева-
гами даного житла є досконалість 
планування кожного квадратно-
го метра, ергономічність дизайну 
інтер‘єру, економія на комуналь-
них платежах. 

На стадії будівництва госпо-
дарі мають можливість перепла-
нувати простір на свій смак та 
розсуд.

Ще однією «фішкою» є вели-
кі панорамні вікна, які виконують 
не лише естетичну функцію, але 
й служать джерелом освітлення 

та теплозбереження кімнат.
Відсутність глухих зон, довгих 

коридорів, не практичних ман-
сард дозволяє платити тільки за 
корисні метри та економити на 
квартплаті у майбутньому. 

Зберігання колясок, візків, 
санчат та велосипедів має своє ці-
каве рішення. До прикладу, в жит-
ловому районі Manhattan на пер-
шому поверсі виділена окрема 
кімната, доступ до якої матимуть 
виключно мешканці відповідно-
го будинку.

Двокімнатні смарт-квартири 
стали вигідною інвестицією для 
бізнесменів, котрі планують зда-
вати в оренду.

Купити смарт-квартиру в 
Івано-Франківську обійдеться 
в 12-14 тис. грн. за квадратний 
метр.

Лідер з продажів нерухомості - двокімнатні смарт-квартири
Тренд на смарт-житло підкорив 

український ринок нерухомості 
у недалекому 2016-му році. А 

вже 2017-й став переломним у сфері 
будівництва для Івано-Франківська, у 
зв’язку з появою сучасного житлового 
району Manhattan. Цей житловий 
комплекс запропнував франківцям 
абсолютно новий для області формат 
житла - smart-квартири.



№13 (248) / 4 квітня-10 квітня 2018 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 5Актуально nday.te.ua

- Без сумніву, складовою економіч-
ного розвитку країни є справедливі 
соціально-трудові відносини та їх зако-
нодавча урегульованість. Так, нині про-
ект Трудового кодексу України №1658 
уже готовий до другого читання, хоча 
тривають дискусії й обговорення важли-
вих його положень громадськими орга-
нізаціями, представниками незалежних 
профспілок, науковцями. 

- Які переваги та недоліки міс-
тяться у запропонованому проекті 
Трудового кодексу?

- Проект можна розглядати як з точки 
зору роботодавців, так і з позиції найма-
ного працівника. Для роботодавця пози-
тивними положеннями, на наш погляд, є 
ст. 30 (контроль за виконанням праців-
никами трудових обов’язків); ст. 44, 144  
(робота на умовах ненормованого робо-
чого часу, застосування гнучкого режи-
му роботи); ст. 37 (покладення додатко-
вих обов’язків на працівників) ст. 92 (ро-
зірвання трудового договору за ініціа-
тивою роботодавця). Ці положення в су-
часних українських реаліях можуть при-
звести до певних зловживань з боку ро-
ботодавців.

Але найбільше занепокоєння найма-
них працівників викликало положен-
ня про збільшення тривалості робочого 
дня з 8 до 12 годин, а також про надан-
ня можливості роботодавцю самостій-
но вводити шестиденний робочий тиж-
день. Незважаючи на те, що нормаль-
на тривалість робочого часу, відповідно 
статті 131 нового Трудового кодексу, як 
і раніше складає 40 годин на тиждень, 
у даному законодавчому акті вводить-
ся поняття «підсумованого обліку робо-

чого часу», за яким  роботодавцю (влас-
нику) дозволяється встановити фактич-
но необмежену тривалість робочого дня 
і тижня.

- Поясніть, будь ласка, детальніше. 
- Так, у разі запровадження підсумо-

ваного обліку робочого часу виникає ба-
гато непорозумінь та неточностей щодо 
його обліку. Наприклад, якими норма-
тивними актами слід керуватися? Чи під-
сумований облік робочого часу передба-
чатиме зміну режиму роботи чи без змі-
ни? Яким чином буде вестись його доку-
ментальне оформлення? Як правильно 
нарахувати зарплату працівникам з під-
сумованим обліком робочого часу? Не 
зрозуміло, на який період цей облік за-
проваджується і чи слід щороку погоджу-
вати його запровадження з профспілко-
вим комітетом?

У методичних рекомендаціях Мінпра-
ці від 19.04.2006 №138 визначені певні 
правила застосування цього «особливо-
го» виду обліку робочого часу. Зокрема, у 
п. 2 та 3 наголошується, що запроваджен-
ня підсумованого обліку робочого часу і 
розроблення графіків роботи (зміннос-
ті), що регламентують цей режим, запро-
ваджується роботодавцем за погоджен-
ням із профспілкою. Якщо немає проф-
спілки, ці питання можуть бути врегу-
льовані колективним договором або на-
казом. Обліковий період також установ-
люється в колективному договорі під-
приємства або наказі (п. 6). Важливо чіт-
ко визначити у відповідних документах, 
що оплата осіб, які працюють за підсу-
мованим обліком робочого часу на осно-
ві окладу (чи місячних тарифних ставок) 
для оплати їх праці, потрібно визначати 

годинну тарифну ставку.
- Чи не виникатиме зловживання з 

боку керівництва підприємств?
- У статті 143 проекту йдеться про 

можливість збільшення норми тижне-
вого робочого часу при введенні режи-
му підсумованого обліку робочого часу з 
нинішніх 40 годин на тиждень - до 48 го-
дин і навіть більше, якщо це передбача-
ється колективним договором. Ця стаття 
робить можливим продовження робочо-
го дня у будь-якій компанії до 12 годин, а 
«за наявності достатніх підстав» - і біль-
ше: «максимальна тривалість щоденної 
роботи за підсумованим обліком робо-
чого часу не має перевищувати 12 годин. 
За наявності письмової згоди працівника 
допускається встановлення більшої три-
валості щоденної роботи…». Перелік за-
значених підстав не визначений. За умов 
високого рівня безробіття й тотально-
го зубожіння більшості населення уточ-
нення «за письмової згоди працівника..» 
не сприймається, як і не аналізується до 
чого можуть призвести такі різкі зміни в 
нормуванні робочого часу. 

- Це може позначитись й на здоров’ї 
українців, яке, на жаль, не найкраще…   

- У даному проекті Трудового кодек-
су містяться такі норми, які впливати-
муть на стан здоров’я не лише сучасного, 
але й майбутніх поколінь. Який буде стан 
здоров’я у жінки, яка працюватиме по 12 
годин? Зовсім не враховуються і психофі-
зіологічні можливості людського орга-
нізму при роботі у нічний час. У результа-
ті прийняття таких формулювань будуть 
порушуватись права людини не лише на 
відпочинок, але й на охорону здоров’я. З 
іншого боку, відсутні економічні розра-

хунки позитивного впливу від збільшен-
ня годин роботи на розвиток економіки 
України.

Згадані формулювання законопроек-
ту представники Конфедерації незалеж-
них профспілок вважають просто недо-
пустимими. Відсутність конкретики та 
протиріч у різних статтях одного й того 
ж законопроекту зводять нанівець усі 
позитивні моменти. У результаті, заці-
кавлені особи зможуть трактувати зако-
нодавчі норми у свою користь.

- А яка думка науковців?
- Науковці вважають, що у запропо-

нованому проекті існує багато прога-
лин, які дають змогу уникати визначе-
них «жорстких» вимог до роботодавців. 
У проекті Трудового кодексу не підкрес-
люється значимість укладення трудо-
вого та колективного договору, як осно-
вного документу, що захищає права на-
йманого працівника. Фактично, робо-
тодавці на практиці можуть перевести 
усіх працівників на строкові трудові уго-
ди, оскільки мінімальний термін дії та-
ких договорів у законопроекті не визна-
чений, наприклад, на місяць, півроку. Та-
ким чином, строковий трудовий договір 
можна використати як один з інструмен-
тів тиску на працівника. Важливо також 
внести зміни до законодавства України 
стосовно сфери укладення колективно-
го договору, дозволивши укладати такі 
договори у роботодавця, який має статус 
юридичної особи і який такого статусу 
не має, але при цьому використовує на-
йману працю та чітко визначити відпові-
дальність посадових осіб і власників під-
приємств за не укладення колективного 
договору.

- Фактично, документ потребує 
серйозного доопрацювання?

- За умови прийняття нового Трудо-
вого кодексу окремою проблемою може 
стати внесення відповідних змін у гене-
ральну угоду, галузеві угоди та колек-
тивні договори в Україні. До вирішен-
ня цієї проблеми доведеться долучити 
значну кількість фахівців підприємств і 
установ усіх форм власності, профспілки 
та провести відповідні переговори щодо 
внесення змін до вказаних норматив-
них актів. Цей процес може тривати дуже 
довго, а проектом Трудового кодексу не 
врегульовано питання такого перехідно-
го періоду, що може призвести до виник-
нення трудових конфліктів та порушен-
ня прав як працівників, так і роботодав-
ців.

Тернопільське об’єднане управ-
ління  Пенсійного фонду України 
Тернопільської області нагадує, що 
1 квітня 2018 року, як і щороку, від-
буватиметься автоматичний пере-
рахунок пенсій для тих пенсіоне-
рів, які після призначення або по-
переднього перерахунку пенсій-
ної виплати, продовжували пра-
цювати.

Цей перерахунок відбувати-
меться на підставі абзацу 5 части-
ни 4 статті 42 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». Літнім лю-
дям немає потреби витрачати час 
і прибувати особисто чи телефо-
нувати до об’єднаного управління. 
Фахівці фонду проведуть перера-
хунок самостійно.

Такий перерахунок пенсій про-
водиться щорічно 1 квітня тим 
особам, які на 1 березня року, в 
якому здійснюється перерахунок, 
набули права на його проведення.

Обчислення страхового ста-

жу, який дає право на перерахунок 
пенсій, провадиться не раніше дня, 
що настає за днем, по який обчис-
лено страховий стаж під час при-
значення або попереднього пере-
рахунку пенсійної виплати.

Право на цей перерахунок ма-
ють пенсіонери, які після призна-
чення чи перерахунку пенсій:

- продовжували працювати 
та мають не менше, ніж 24 міся-
ці страхового стажу незалежно від 
перерв у роботі;

- продовжували працювати та 
мають менше, ніж 24 місяці стра-
хового стажу. В такому разі перера-
хунок проводиться не раніше ніж 
через два роки з дня звернення за 
призначенням (попереднім пере-
рахунком) пенсії.

Першим перерахунок провади-
тиметься:

- з урахуванням набутого стра-
хового стажу після призначення 
(попереднього перерахунку) пенсії 
та заробітної плати (доходу), з якої 

призначено (попередньо перера-
ховано) пенсію;

-  з урахуванням страхового 
стажу та заробітної плати (доходу), 
набутих після призначення (попе-
реднього перерахунку) пенсії.

Другим – з урахуванням на-
бутого страхового стажу після 
призначення (попереднього пе-
рерахунку) пенсії та заробітної 
плати (доходу), з якої призначе-
но (попередньо перераховано) 
пенсію.

Деякі норми проекту нового Трудового 
кодексу негативно впливатимуть 

на здоров’я українців
В Україні пропонують збільшити тривалість робочого дня до 12 годин, за 

умови підписання відповідного договору. За додатковий час обіцяють допла-
чувати. Проект нового Кодексу законів про працю в колективних договорах 
прийняли у першому читанні. Експерти зазначають: на багатьох підприєм-
ствах українці працюють довше восьми годин. З одного боку, нововведення 
дозволить узаконити ситуацію, що склалася. З іншого - дасть можливість 
заробляти більше. 

- Отже, пропонується ввести поняття «ненормована робота» - за кож-
ну додаткову годину праці людина отримуватиме окрему плату. У випад-
ках, коли працівник за рік матиме більше 120 робочих годин понаднормо-
во, за кожну додаткову годину роботи пропонують встановити потрійну 
оплату. Наскільки це можливо, зважаючи на вітчизняні економічні реалії? 
На запитання «Нашого ДНЯ» відповідає Наталія 
Миколаївна СЛІВІНСЬКА - к.е.н., доцент кафедри 
управління персоналом  і регіональної економіки 
факультету економіки та управління ТНЕУ.

Працюючим пенсіонерам пенсію перерахують автоматично



№13 (248) / 4 квітня-10 квітня 2018 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Соціумnday.te.ua

Примітно, що його розвиток 
дав поштовх для всього регіо-
ну. 5 тисяч працівників, зарпла-
ти – 10-30 тисяч і більше гривень, 
навколишнє село Поляниця – ко-
лись найбідніше – серед найба-
гатших в Україні. А ще – чудові до-
роги, які, як нам розповіли, збуду-
вала буковельська підрядна фір-
ма "ПБС". 

В одному з минулих випусків 
ми розповідали, власне, про сам 
курорт. Поїздку в рамках прес-
туру "Україна очима редактора" 
організував "Журфонд України" 
на запрошення Олександра Шев-
ченка – одного із співвласників і 
засновників курорту. Йому 46 ро-
ків. Він бізнесмен і благодійник 
(наприклад, у "Буковелі" відпо-
чивають діти з незаможних ро-
дин, пенсіонери, люди з інвалід-
ністю), а ще веде активну полі-
тичну діяльність, є народним де-
путатом, член політичної ради 
партії "УКРОП". Одружений, вихо-
вує шестеро дітей. 

Шевченко відверто говорить 
про себе, бізнес і ситуацію в кра-
їні. У 2019-му він має намір піти 
на президентські вибори. Не при-
ховує, що реалізував свою мрію 
в Карпатах і тепер має іншу, але 
вже на рівні держави. 

– Ви будете брати 
участь у президент-
ських виборах?

– Якщо наша партія ухвалить 
таке рішення. У травні 2014 року, 
одночасно із президентськими 
виборами, я брав участь у дови-
борах у парламент: попередній 
депутат-мажоритарник перей-
шов працювати у виконавчу вла-
ду. Я пройшов у Верховну Раду й 
зайняв там крісло, де перед тим 
сидів Петро Порошенко. Відчува-
єте тенденцію? (Сміється).

– Якось ви сказали, що 
якби "Буковель" не за-
лежав від умов життя в 
Україні, він уже років за 
десять став би чимсь на 
кшталт Монако. Зараз 
кажете, що знаєте, як 
успіх "Буковелю" поши-
рити на Україну. Навіщо 
вам взагалі йти з успіш-
ного бізнесу в політику?

– Мені подобається робити 
щось таке, чого ніколи не робив. 

Я за своєю натурою – кризовий 
менеджер. Мені цікаво братися 
за справу й виводити її на рівень 
стабільної роботи. Коли ми гово-
римо про політику, що всі пога-
ні, давайте може встанемо з те-
плого дивану, не будемо наріка-
ти, а закотимо рукави і змінимо?  
Мені не потрібна влада, щоб ко-
гось грабувати чи "віджимати 
долі". Я віруюча людина, і мені 
Бог дав усе необхідне. У мене до-
статньо статків і достатньо пер-
спектив. Займаючись "Букове-
лем", можна жити в своє задово-
лення в будь-якій країні, він при 
всіх владах успішно розвивався. 
Нині мені хочеться зробити щось 
для суспільства. Які б статки я не 
мав, коли навколо мене мільйо-
ни людей живуть, як жебраки, я 
спокійно жити не зможу. Яким би 
я чесним не був, які б добрі спра-
ви не робив, весь час відчувати-
му злість з боку тих, кому бракує 
грошей на їжу та одяг.

– До речі, про гроші. 
Як заробила свої пер-
ші гроші людина, яка 
створила "Буковель"? 

– Родом я з Коломиї. В юнос-
ті ні про який бізнес не мріяв. Це 
були ще радянські роки. Хотів 
стати радіотехніком, тоді це було 
модно. З відзнакою закінчив учи-
лище, вступив у Чернівецький 
університет на інженерну спеці-
альність. Але коли настали 1990-
ті роки, треба було виживати. Їз-
див у Польщу, був перекупником. 
Якийсь час мав відеосалон. Але 
перші спроби в бізнесі я не можу 
назвати вдалими – часто все за-
роблене забирали то податківці, 

то митники. Іноді тижнями дово-
дилося харчуватися лише карто-
плею. Було важко, але ні в кого ні-
чого не відбирав. На початку моєї 
роботи в бізнесі я зрозумів: той, 
хто бере чуже, ризикує втратити 
вп’ятеро більше. На рік брав ака-
демвідпустку в університеті, бо 
треба було жити в Польщі, аби за-
робити. Заробив три тисячі дола-
рів. У ті часи для мене це була ве-
личезна сума. Думав, що я муль-
тимільйонер. Потім познайомив-
ся із людьми, які підказали, як ор-
ганізувати підприємство з пере-
робки молока. Став експортува-
ти масло, інші продукти. Незаба-
ром оборот досягнув десяти міль-
йонів євро на рік, потім ще біль-
ше. Виросла величезна компа-
нія. Були злети, були падіння – в 
нашій країні ж не може бути ста-
більно, по-іншому не буває. 

– А коли виникла ідея 
створити "Буковель"?

– У 2000 році катався на ли-
жах на одному маленькому ку-
рорті в Словаччині. Спочатку зда-

валося, що цей спорт – не для 
мене. Але потім я так захопився, 
що захотілося й собі взятися за 
розвиток гірськолижного курор-
ту. Так з’явився Буковель. Ми змо-
гли залучити інвестиції й зараз 
він у багато разів більший і роз-
винутіший, ніж той курорт у Сло-
ваччині, де я вперше став на лижі. 

– Сьогодні "Буковелю" 
закидають, що він хоч 
і український, однак не 
дешевий.  

- Якби справді було "все до-
рого", то місця тут у готелях не 
бронювали б наперед. Ціни в Бу-
ковелі, якщо їх порівнювати з ці-
нами в інших курортах, доступ-
ні. Їх встановлюю не я, а ринок. 
Чим більш вдалим буде бізнес, 
чим більше нам вдасться зароби-
ти, тим більшу зарплату отриму-
ватимуть наші працівники, тим 
більше благодійних заходів нам 
удасться провести, тим кращі до-
роги та інфраструктуру ми побу-
дуємо. Щодо доріг… Фірми "Буко-
веля" будують дороги втричі де-

шевше за інші. В Україні 1 кіло-
метр доріг будують за 1 мільйон 
доларів. Ми будуємо від 200 до 
300 тисяч доларів. Можете собі 
уявити, які великі крадіжки на 
дорогах панують досі. Ще й вони 
дають гарантії на 3 роки. Ми га-
рантуємо 10 років. 

– Ви зауважили, що мо-
гли б жити в будь-якій 
країні. Сьогодні чима-
ло політиків перево-
дять свій бізнес за кор-
дон, влаштовують там 
свої дітей. Чому б вам 
дійсно не перебратися 
в якусь успішну Європу 
й жити там? 

- У нас часто зараз кажуть, що 
Україна – це мама. Але я справді  
тут народився, виріс, живу і пла-
ную жити. Гріш нам ціна, якщо 
ми заробимо тут гроші й поїдемо 
жити до якоїсь Швейцарії. Ми там 
ніхто. Але кожен із нас має право 
на достойне життя на своїй землі. 
Ми повинні розвивати свою кра-
їну. "Буковель" побудували біля 
села Поляниця. Село тоді було де-
пресивне. Доріг ніяких. Люди ру-
бали підпільно ліс. І з цього жили. 
Нас сприйняли недовірливо. Ка-
зали, що будемо знищувати Кар-
пати. А сталося навпаки. Зараз 
тут втричі зменшилися незакон-
ні вирубки дерев. І висаджуємо 
втричі більше. Збудована найсу-
часніша австрійська система ба-
гаторівневої очистки стоків. А 
Поляницю завдяки розвитку ту-
ризму зараз називають селом 
мільйонерів. З моменту створен-
ня "Буковелю" звідси не виїха-
ла жодна людина. Один чоловік, 
який у 1999 році виїхав до Кана-
ди, згодом повернувся в Поляни-
цю, збудував тут готель і каже, що 
заробляє більше, ніж заробляв у 
Канаді. От для чого я йду в полі-
тику. До речі, нормальні, адекват-
ні бізнесмени знають: чим багат-
ші люди навколо, тим краще роз-
вивається і бізнес. Якщо всі укра-
їнці зможуть приїжджати в "Бу-
ковель", як ви думаєте, це буде 
плюс чи мінус для "Буковелю"? 

– У чому, на вашу дум-
ку, головна проблема 
України?

– Те, що нам не допомагають, 
а заважають. Сьогодні чиновник 
- це той, який мав би спростити 
все і дати шанс своїй країні до-
сягнути успіху. Мені подобається 
така алегорія: до країни потріб-
но ставитися, як до дружини. Не 
як до рабині, яку просто вико-
ристовують, і не як до гулящої 
жінки, якій платять копійки за її 
«послуги». А саме як до дружини, 
з якою в щасті й любові живуть 
усе життя. 

Інна МАТУШ.

Олександр Шевченко: «Які б статки я не мав, 
коли навколо мене мільйони людей живуть,  
як жебраки, я спокійно жити не зможу»

Бізнесмен, який зміг перетворити один із найбідніших 
карпатських регіонів на "село мільйонерів",  
обіцяє зробити заможною всю Україну
Чи є в Україні хтось, хто не чув 
про "Буковель"? Мабуть, але 
їх небагато. Перлина Карпат, 
українська Швейцарія – нікого 
вже не дивує, що говорять так про 
гірськолижний курорт "Буковель".

В одній з родзинок "Буковелю" - льодовому готелі.
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Ольга ЧОРНА.

Банківські рахунки президента 
«схудли» на $430 тисяч

Президент Петро Порошенко заде-
кларував 16 млн. 303 тис. 874 гривень 
доходів за 2017 рік. 336 тисяч - зарпла-
та, 15795874 гривень - проценти з де-
позитів, повідомляє сайт глави держа-
ви. Зарплату президент перераховує на 
благодійні цілі. Сума коштів, які збері-
гає на банківських рахунках, зменши-
лася за рік на $430 тисяч.

Торік Порошенко не отримував ди-
відендів від підприємств, кінцевим бе-
нефіціаром яких він є. Все через те, що 
свою частку в найбільшому активі - 
корпорації «Рошен» передав у довірчу 
власність «Ротшильд».
Пенсіонерові треба прожити 
8385 років, щоб отримати 
річний прибуток Гройсмана 

Сума доходів прем’єра Володимира 
Гройсмана за 2017-й рік, порівняно з 
2016-м, «особливо не змінилась» і скла-
дає 17 млн. 102 тис. 320 гривень, йдеть-
ся на «Урядовому порталі». Із цієї суми 
зарплата становить лише 435647 гри-
вень. 

Глава Кабміну здавав нерухомості в 
оренду, за що отримав понад 5 мільйо-
нів гривень. Продаж земельної ділянки 
приніс майже 9 мільйонів. А доходи від 
розміщення коштів на банківських ра-
хунках - 2719044 гривні.

Експерти підрахували: пенсіонеро-
ві в середньому треба прожити 8385 
років, щоб отримати річний прибуток 
Гройсмана. 

Щедрі родичі зробили Парубію 
подарунків на 444 тисячі 

Голова Верховної Ради Андрій Па-
рубій в е-декларації вказав, що то-
рік став власником квартири у Львові, 
площею 92 метри квадратних, йдеть-
ся на сайті НАЗК. Її вартість приблизно 
740 тис. грн. Згодом на своїй сторінці у 
«Facebook» пояснив, що ця квартира не 
є новопридбаною, він у ній вже багато 
років живе разом із родиною. За його 
словами, «завжди бракувало часу щоб 
документально впорядкувати майно-
ві справи», але після того, як торік «не-
правильно» писали про його деклара-
цію, вирішив це зробити.

Також у декларації спікера вказана 
ще одна квартира у Львові, зареєстро-
вана на дружину. Земельна ділянка і 
житловий будинок на 32 «квадрати» у 
Карпатах також належать дружині.

За минулий рік Парубій задеклару-
вав 289 тисяч гривень зарплати і пода-
рунки від родичів на 444 тисячі. 

Готівкою голова ВР тримає 340 ти-
сяч гривень і 31 тисячу доларів.
Луценко: мільйон з «хвостом» 
зарплати, але без власного авто

Генпрокурор Юрій Луценко за 2017 
рік отримав 1 млн 302,1 тис. гривень 
доходів - лише у вигляді зарплати, свід-

чать дані його декларації. Крім цього, 
задекларував два подарунки у негро-
шовій формі загальною вартістю 289,3 
тис. грн. На банківських рахунках генп-
рокурор зберігає 1 млн. 331,8 тис. гри-
вень; 2,9 тисячі євро; $11,4 тисячі. 10 
тисяч гривень - у вигляді готівки.

Дружина генпрокурора Ірина Лу-
ценко задекларувала 240,5 тис. грн. 
зарплати і 252,8 тисяч компенсації за 
ведення депутатської діяльності. На її 
рахунках - $2 тисячі, понад 2,1 млн. грн. 
і 1,25 тисяч євро. У готівці - 50 тис. грн., 
60 тис. євро і $260 тисяч. 

Особистого автотранспорту в Юрія 
Луценка немає - користується службо-
вим авто. А ось Ірина Луценко торік ку-
пила «Mercedes-Benz» 2017 року за 2,4 
млн. грн. 
У головного поліцейського 
країни казково багата дружина 

Міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков заробив торік понад мільйон 
гривень. Його дружина Інна - в 52 рази 
більше - майже 57 мільйонів, йдеться 
в е-декларації високопосадовця. Зарп-
лата міністра торік склала 71099 гри-
вень, в середньому - 59,1 тисяча щомі-
сяця. Ще 76,8 тисяч - роялті. 295 тисяч 
- проценти від вкладів у «Ощадбанку».

Зарплата дружини Авакова склала 
291 тисячу гривень за рік у ПАТ «Інвес-

тор». Ще 304 тисячі отримала, працюю-
чи за сумісництвом у чоловіковій італій-
ській компанії «Avitalia s.r.l». І майже 568 
тисяч - проценти від вкладів у «Ощадбан-
ку». Дохід від відчуження цінних паперів 
та корпоративних прав склав 55 млн. 812 
тис. 874 гривні - компанія «Atmosphere 
Entertainment Inc» (Нью-Йорк, США) при-
дбала в неї частку телеканалу «Еспресо». 

У міністра на рахунках 1 млн. 365 
тис. гривень і майже $183 тисяч. У до-
рогоцінних металах - на 200 тисяч гри-
вень. 

У дружини на рахунках - 1 млн. 191 
тис. гривень, 3373 євро і $2 мільйо-
ни 185 тисяч. На рахунку в італійсько-
му банку «Banca Popolare del Frusinate» 
розміщено 1 млн. 459 тис. 960 євро. Го-
тівкою Авакови тримають 165 тисяч 
гривень; $45 тисяч; 81,2 тисячі євро; 
1,9 тисяч канадських доларів; 96 тисяч 
японських єн. 

В Авакова є дві квартири в Харко-
ві - 657,9 і 70,9 «квадратів» та квартира 
в Чугуєві. Міністр також задекларував 
цінні картини, в тому числі роботу Па-
бло Пікассо, ікони, годинники, колекції 
монет (у тому числі золотих) та пошто-
вих марок, до 800 пляшок колекційно-
го вина з різних країн, дорогі меблі, ста-
туетки, бібліотеку на 8,1 тисячу книг, 
друкованих видань і журналів XVIII-XXI 
століть, колекцію холодної зброї тощо. 

Дружина Аракова - власниця доро-
гих шуб, кольє з діамантами із білого зо-
лота, золотих перснів з діамантами, ко-
штовним камінням, сережок та намиста 
з перлинами і дрібним коштовним ка-
мінням, підвісок, чорного діаманта 4.85 
BLK DEA, інших діамантів тощо. 

У міністра -12 акцій ПАТ ФК «Мета-
ліст». На нього зареєстрована італій-
ська компанія «Avitalia s.r.l» (вартість 
8,8 млн. грн.). Аваков - кінцевий бене-
фіціарний власник двох кіпрських ком-
паній. А ще зареєстрував авторське 
право на книжку «Ленін 
з нами?» трьома мова-
ми: українською, росій-
ською та англійською.

Далі буде… 

ВІД МІЛЬЙОНІВ АЖ В ОЧАХ РЯБІЄ:
 гарно живуть «слуги народу» в бідній Україні
Е-декларації українських 
«слуг народу» вражають. 
Від мільйонів аж в очах 
рябіє. Крім високих 
зарплат, отримують 
щедрі подарунки. 
Проценти від вкладів 
солідні. Комусь 
пощастило з багатою 
дружиною. Розкіш…       

Хто ще не 
задекларував 
долари і євро? 

У Тернопільській ОДПІ зазначили: всі 
громадяни, які отримали у 2017 році до-
ходи з-за кордону чи спадщину, гонорари, 
авторські виплати, дивіденди або неопо-
датковану зарплату, повинні їх задекла-
рувати. При цьому, податкову декларацію 
про майновий стан і доходи вони мають 
подати незалежно від того, чи були з цих 
сум утримані податки.

У податковій декларації про майно-
вий стан і доходи за 2017 рік громадяни 
відображають суму отриманого доходу 
за звітний рік та визначають податкове 
зобов’язання з податку на доходи фізич-
них осіб за ставкою 18 відсотків і військо-
вого збору - 1,5 відсотків.

Громадяни можуть надіслати декла-
рацію поштою або звернутися до посоль-
ства чи консульства. Також мають право 
оформити довіреність своїм близьким в 
Україні, щоб вони подали декларацію. Або 

подати її за допомогою електронних засо-
бів он-лайн з використання електронно-
го цифрового підпису.

У випадку, коли громадянин вже спла-
тив податок за тими ставками, які діють 
в іншій країні, то він має взяти у подат-
кових органах іноземної держави довідку 
про сплачені суми і їх буде враховано під 
час перерахунку в Україні.

Зазначена довідка підлягає легаліза-
ції у відповідній країні, відповідній закор-
донній дипломатичній установі України, 
якщо інше не передбачено чинними між-
народними договорами України.

Сума податку з іноземного доходу 
платника податку - резидента, сплачено-
го за межами України, не може перевищу-
вати суму податку, розраховану на базі за-
гального річного оподатковуваного дохо-
ду такого платника податку відповідно 
до законодавства України.

У рамках проведення кампанії декла-
рування доходів в «Електронному кабі-
неті» (особистого кабінету) реалізова-
но можливість сформувати фізичними 
особами запити для отримання відомос-

тей про суми виплачених доходів та утри-
маних податків з Державного реєстру 
фізосіб-платників податків та отримати 
відповіді на такі запити.

В «Електронному кабінеті платника» 
також є можливість підготувати, запо-
внити й надіслати в електронному вигля-
ді до податкової інспекції декларацію про 
майновий стан і доходи. Граничний тер-
мін подання громадянами декларації про 
майновий стан і доходи до 2 травня 2018 
року включно.

Детальніші консультації - у Центрі об-
слуговування платників. Телефон для до-
відок: 43-46-10.

Важливо для платників 
ПДВ, які змінили 

місце проживання  
Головне управління ДФС у Терно-

пільській області повідомляє, що пере-
реєстрація платника ПДВ при зміні міс-
цезнаходження (місця проживання), 
пов’язаного зі зміною адміністративно-
го району, здійснюється згідно з вимо-

гами ст. 183 Податкового кодексу Украї-
ни та розділу IV Положення про реєстра-
цію платників податку на додану вар-
тість, затвердженого наказом Мінфіну від 
14.11.2014 №1130. 

Платник ПДВ (юридична особа та фі-
зична особа - підприємець) при зміні 
місцезнаходження (місця проживання), 
пов’язаного зі зміною адміністративно-
го району, подає реєстраційну заяву за ф. 
№1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація» 
до контролюючого органу за новим міс-
цезнаходженням (місцем проживання) 
(основне місце обліку). 

При цьому подання декларацій з ПДВ 
та сплата ПДВ суб’єктами господарюван-
ня здійснюється за попереднім місцез-
находженням (місцем проживання) (не-
основне місце обліку) до закінчення по-
точного бюджетного року, а починаючи 
з 1 січня наступного року - за новим міс-
цезнаходженням (місцем проживання) 
(основне місце обліку). 

Відділ організації роботи 
головного управління ДФС у 

Тернопільській області.   
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Не економте доброти

Хто бере – наповнює доло-
ні, хто віддає – наповнює сер-
це… Благочинність завжди була 
і є не тільки однією з головних 
ознак високої духовності нації, 
а й невід’ємною частиною куль-
тури. Однак, чи набуло меценат-
ство в Україні певних масшта-
бів, чи стало по-своєму модним? 
Наші олігархи та мільйонери-
владоможці при першій можли-
вості одягають дорогі вишиван-
ки, клянуться у любові до Укра-
їни, але не особливо спішать по-

ділитися з потребуючими. Тіль-
ки справді багаті духовно люди 
дбають про соціально незахи-
щених співвітчизників, свої-
ми пожертвами рятують життя 
важкохворим, допомагають роз-
вивати освіту та культуру. Саме 
таких представників нашого 
краю зібрав у Збаразькому зам-
ку регіональний благодійний 
проект «Людина року – Меце-
нат року».  

Започаткований шість ро-
ків тому у рамках Всеукраїн-

ського фестивалю «Зустрічі дру-
зів», цей проект традиційно до-
помагає онкохворим дітям та 
маленьким пацієнтам з вадами 
серця, їх родинам боротися з не-
дугами і перемагати їх.

– Ми створили цей проект, 
коли побачили, як багато сімей 
потребують підтримки, – за-
значає керівник і автор проек-
ту Сергій Бачинський. – Щоро-
ку до програми долучаються все 
більше людей. Проект уже став 
регіональним. У ньому беруть 

участь представники не лише 
Тернопільської, а й Рівнен-
ської, Хмельницької, Львівської, 
Івано-Франківської, Вінницької 
областей. Це щороку дозволяє 
збирати на благодійні рахунки 
сотні тисяч гривень. 

І хоча тих, хто потребує допо-
моги, на жаль, не меншає, проте 
організатори і благодійники, які 
об’єдналися заради благородної 
мети, завжди вірять в одужан-
ня та зцілення своїх маленьких 
підопічних. За минулий рік, на-

приклад, вдалося спільно під-
тримати дітей із Тернопільщи-
ни, зібравши для них 93 тисячі 
гривень. Для родин, які борять-
ся щохвилини за життя своїх 
кровинок і для яких дорога кож-
на копійка, це дуже важливо. 

Сергій Бачинський щиро по-
дякував кожному з благодійни-
ків. На урочистій церемонії на-
зивали прізвища небайдужих 
людей краю, керівників підпри-
ємств, фірм, товариств, які долу-
чилися до проекту. Серед них – 
Іван Чайківський (компанія «Аг-
ропродсервіс»), Наталія Березов-
ська (ПП «Агрон»), Василь Мар-
тинюк (санаторій «Медобори»), 
Степан Коціра (агрофірма Нічла-
ва», Тетяна Шершун та Мар’яна 
Балабан (журнал CITY LIFE), 
Неля Хоміцька (ортопедичний 
центр «Терно-Топ»)  та інші.

Уже втретє поспіль номінан-
том проекту стала головний ре-
дактор газети «Наш ДЕНЬ», за-
служений журналіст України 
Зіна Кушнірук.

Серед меценатів та партне-
рів у різних номінаціях органі-
затори проекту також вкотре 
відзначили учасників Ліги під-
приємців «Українська справа»: 
Петра Ландяка, Богдана Олійни-
ка, Михайла Ратушняка, Степа-
на Рубая, Василя Глембу, Ігоря 
Парія та Ярослава Гринчишина.

Для них, як і для всіх лауреа-
тів проекту «Людина року – Ме-
ценат року 2017», творити добро 
– свята українська справа. Тим 
паче, коли це рятує життя дітей. 
Тому не економте доброти.   

Інна ЗАРІЧНА.

- У відбірковому турі Тетя-
на підготувала творчу робо-
ту «Сповідь мертвої єврейки». 
Для неї ця тема була близька. 
Адже у школі ми її досліджує-

мо вже два роки. 
За словами Лілії Волянюк, 

Тетяна – надзвичайно тала-
новита і багатогранна дівчи-
на. Зокрема вона - лауреат 

ХVII Всеукраїнського конкурсу 
учнівських робіт «Історія і уро-
ки Голокосту» ім. І.Б. Медвин-
ського,  дипломант Всеукраїн-
ського історичного конкурсу 
«Непізнана історія мого краю», 
переможець олімпіад з різних 
суспільно-гуманітарних пред-
метів. А ще стала кращою у об-
ласті на спортивних змаганнях 
з бігу на дистанцію 100 метрів.

Вода – 
еліксир життя

Школярка з Борщівки стара кращою 
на конкурсі ораторського мистецтва
Десятикласниця Тетяна Барва перемогла у дев’ятому  

районному конкурсі «Володар слова 2018». 

На Тернопільщині відбулося 
нагородження лауреатів 
традиційного публічного 
благодійного проекту  
«Людина року – Меценат року»

-У своєму виступі на тему війни школярка 
доторкнулась до сердець кожного з 
присутніх, - розповіла вчитель-методист» 

з  історії та правознавства Борщівської школи Лілія 
Волянюк. 

Годину корисних 
порад під такою 
назвою організували 

працівники відділу 
технічної літератури 
Тернопільської 
обласної універсальної 
наукової бібліотеки, 
яку присвятили 
Міжнародному дню 
водних ресурсів. 

Це свято відзначається вже 
протягом 25 років з часу  ого-
лошення щорічно 22 березня  
Міжнародним днем води. ООН 
у 2000 році розробила програ-
му дій на 21 століття із забез-
печення жителів планети чи-
стою питною водою. Відто-
ді кожний Міжнародний день 
води присвячується новій темі. 
Цього разу його гаслом стало 
«Природа і вода».

Мета години корисних по-
рад – привернути увагу грома-
ди до суспільних проблем охо-
рони водних ресурсів, їх раціо-
нального використання для за-
безпечення потреб економічно-
го та соціального розвитку. У за-
ході взяли участь представники 
державних установ  міста, фахів-

ці, науковці, а саме: заступник 
начальника обласного управ-
ління водних ресурсів Ярослав 
Вівчарук, директор обласного 
еколого-натуралістичного цен-
тру, заслужений працівник осві-
ти Іван Герц, викладачі та сту-
денти Тернопільського націо-
нального педагогічного універ-
ситету. 

Ярослав Вічарук акценту-
вав увагу на моніторинг та 
екологічну оцінку водних ре-
сурсів Тернопільщини, систе-
му водних об’єктів якість пит-
ної води, необхідність модерні-
зації  системи водопостачання. 
Іван Герц говорив про культу-
ру водоспоживання в обласно-
му центрі, а також про доступ-
ність системи водопостачання  
та необхідність раціонального 
використання водних ресурсів.  
Обговорювалось питання ре-
алізації державної екологічної 
політики в області. Значну ува-
гу учасники заходу приділили 
проблемам забезпечення насе-
лення якісною питною водою.  

Людмила ШАТАРСЬКА, 
головний бібліотекар  

відділу технічної  
літератури ТОУНБ.
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Чим загрожує українцям 
імміграційна реформа США

Президент США Дональд Трамп про-
понує Конгресу різко змінити імміграцій-
ну політику країни, повідомляє «Україн-
ська правда». Як відомо, щороку понад 120 
тисяч українців звертаються у посольство 
США за отриманням візи, ще 1,5 мільйонів 
беруть участь у лотереї «Green Card». Але 
Трамп хоче змінити міграційні правила. 
Зокрема, реформа передбачає припинен-
ня можливості іноземцям, які іммігрували 
в США, перевозити туди цілі сім’ї. Нововве-
дення в міграційній політиці поки не тор-
кнулися правил видачі туристичних віз. 
Щодо легальної імміграції, тут з’явились 
деякі зміни, але наразі ті, хто законно ви-
їжджає до США на постійне місце прожи-
вання, можуть не хвилюватися. Реальною 
проблемою для українців у реформі є жор-
сткість умов для іммігрантів, які виїжджа-
ють до США за програмою возз’єднання 
родини. Адже громадяни США тепер не 
зможуть запрошувати до себе на постій-
не місце проживання батьків, братів і сес-
тер. І ще одні найбільші зміни - це припи-
нення дії лотереї «Green Card». Проте зро-
зумілішою міграційна політика США ста-
не, коли за законопроект, запропонований 
Трампом, проголосують у Конгресі.

Латвія скасувала шкільне 
навчання російською

Сейм Латвії прийняв поправки до зако-
ну про освіту. Він скасовує навчання росій-
ською мовою в школах країни. Поправки 
передбачають поступовий перехід шкіл на-
ціональних меншин на навчання латись-
кою мовою. Законопроект схвалив і прези-
дент країни Раймондс Вейоніс, повідомляє 
«Delfi.lv». Реформа повинна проводитися 
поступово з 1 вересня 2019 року і заверши-
тися в 2021-2022 навчальному році. 

Польща зведе паркан  
на кордоні з Україною проти… 

«літаючих» кабанів 
У Польщі восени почнуть будувати 

паркан на кордоні з Україною і Білоруссю, 
щоб запобігти міграції диких кабанів і по-
ширенню африканської чуми свиней. Про 
це сказав міністр сільського господарства 
Польщі Кшиштоф Юргель, повідомляє 
«Польське радіо». Зведення паркану мо-
жуть завершити протягом трьох-чотирьох 
років. Вартість будівництва коштуватиме 
Польщі 71 мільйон євро. Це буде сітка за-
ввишки до двох метрів і довжиною при-
близно тисячу кілометрів. У соціальних 
мережах жартують: кабіни, очевидно, «лі-
таючі», оскільки паркан сягатиме двоме-
трової висоти. 
В ЄС переобладнають дороги для 

перекидання військ і танків
У Єврокомісії вирішили полегшити 

переправлення солдатів і військової тех-
ніки між окремими країнами-членами у 
зв’язку із загостренням стосунків між Ро-
сією та країнами ЄС. Про це йдеться у пла-
ні керівного органу, який представлений у 
Брюсселі, повідомляє DW.com. У Європі пе-
реобладнають дороги, мости і залізні до-
роги для перевезення танків та іншої важ-
кої техніки, а також спростять прикордон-
ні формальності. За документом, велико-
габаритне військове обладнання не може 
переміщуватися в країнах ЄС повсюдно. 
У Єврокомісії проведуть аналіз ділянок 
транспортної системи ЄС, які необхідно 
терміново переобладнати. 

Канада не хоче  
давати Україні безвіз

Канада не розглядає можливості вве-
дення безвізу для українців. Про це йдеть-
ся у відповіді уряду країни на звіт Постій-
ного комітету федерального парламенту 

з питань оборони, передає «Укрінформ». 
За інформацією канадського уряду, вони 
вітають в країні всіх відвідувачів і допо-
магатимуть полегшити їм подорож, про-
те поки не розглядають перегляд візо-
вих вимог для України. Також зазначили, 
що уважно спостерігають за ситуацією в 
Україні, однак вважають, що країна нара-
зі не відповідає безвізовим вимогам, які 
пред’являє Канада. До цих критеріїв вхо-
дять соціально-економічні умови, мігра-
ційні тренди, стан дотримання прав люди-
ни, ідентифікаційні документи і паспорт-
ний режим, а також можливість контролю 
за кордонами і ситуація з безпекою.
В Естонії звільнили рятувальників 
через незнання державної мови

В естонському, переважно російсько-
мовному, повіті Іда-Вірумаа звільнили 12 
рятувальників через недостатнє володін-
ня ними естонською мовою. Про це повідо-
мляє «Європейська правда», посилаючись 
на ERR.ee. У керівництві департаменту рі-
шення пояснили тим, що співробітники 
не змогли поліпшити свої знання держав-
ної мови з 2010 року. Один зі звільнених 
- Андрій Афанасьєв, пропрацював пожеж-
ником майже чверть століття. За його сло-
вами, все почалося з мовних курсів торік 
у Кохтла-Ярве: «Один із учнів-пожежних 
встав і сказав, що нам не потрібна естон-
ська мова. Тут живе дуже мало естон-
ців. Вчителька образилася і поскаржила-
ся в міносвіти». Із 2010 року рятувальний 
центр організовував щорічні мовні курси і 
за вісім років витратив на це більше 70 ти-
сяч євро. Проте російськомовні так і не ви-
вчили досконало естонської.

Новий радник президента 
Америки стане кошмаром  

для Московії

Новий радник президента США До-
нальда Трампа з питань нацбезпеки Джон 
Болтон стане для Росії «подарунком», 
який наводитиме на Москву жах. Таку дум-
ку висловив аналітик Центру національ-
них інтересів Гаррі Казіаніс. За його слова-
ми, радник Трампа Джон Болтон посилить 
жорстку позицію Білого дому щодо РФ. 
Крім того, він може рекомендувати збіль-
шення продажів зброї для України, пере-
дає «Сьогодні». «Я думаю, Джон Болтон є 
найгіршим кошмаром для РФ. Протягом 
усієї кар’єри він був яструбом для Росії, він 
завжди виступав за жорстке ставлення на 
адресу Москви», - сказав експерт. 

Лондон стає небезпечнішим  
за Нью-Йорк? Статистика вбивств 

жахає
Кількість убивств у британському 

Лондоні вперше перевищила кількість 
убивств у американському Нью-Йорку, по-
відомляє «The Times». 15 осіб було вбито 
у Лондоні в лютому,  порівняно з 14 убив-
ствами в Нью-Йорку, при цьому міста - од-
накові за кількістю населення. Останні 
цифри за березень показали 23 вбивства 
в Лондоні, у порівнянні з 21 в американ-
ському місті. Загалом, цьогоріч у Лондоні 
було вбито 46 людей, тоді як в Нью-Йорку 
- 50. Лондонська поліція стурбована 
«збільшенням кількості вбивств і наполе-
гливо працює, щоб зро-
зуміти причини зростан-
ня і запобігти трагедії». 

Нафтогазові родовища країни 
належать нардепам, олігархам… 

В Україні від початку року видали по-
над 474 спецдозволів на користування 
нафтогазовими ділянками. Із них 267 на-
лежать держпідприємствам. 204 - у влас-
ності приватних компаній. Більшість 
спецдозволів держкомпаній контролює 
«Нафтогаз». Водночас, половиною дозво-
лів, виданих приватним компаніям, во-
лодіють олігархи. Серед них: Ігор Коло-
мойський, Геннадій Боголюбов, Віктор 
Пінчук, Рінат Ахметов, Павло Фукс. Та-
кож нардепи: Ігор Котвицький, Вадим 
Новинський, Леонід Козаченко, Юхим 
Звягільський, Олександр Онищенко та 
екс-міністр екології уряду Азарова - Ми-
кола Злочевський, пише «Економічна 
правда». 

Перекази заробітчан  
значно більші, ніж закордонні 

інвестиції  

Нацбанк змінив методику обрахунку 
обсягу приватних грошових переказів в 
Україну й уточнив їх оцінки за 2015-2017 
роки. Як виявилось, перекази заробітчан 
значно більші, ніж вважалось раніше, по-
відомляє «Економічна правда». Якщо за 
попередніми оцінками НБУ обсяг перека-
зів із Польщі в Україну офіційними та не-
офіційними каналами склав $1,35 мільяр-
дів, то в 2017 році, за останніми оцінка-
ми НБУ, ця сума була вищою більше, ніж 
удвічі - $3,123 мільярди. На основі оновле-
ної методики НБУ перерахував кварталь-
ні та річні обсяги приватних переказів за 
останні три роки. Їх оцінки збільшено. У 
2015 році - на $1,8 мільярдів - до $7 мі-
льярдів. У 2016 році - на $2,1 мільярд - до 
$7,5 мільярдів. У 2017 році - на $2 мільяр-
ди - до $9,3 мільярдів. Відтак, перекази за-
робітчан мають набагато більший ефект 
для стабільності нацвалюти, ніж прямі 
іноземні інвестиції, які торік склали всьо-
го $1,8 мільярдів. 

Порошенко і топ-чиновники 
налітають на 88 мільйонів

Держуправління справами уклало 
угоди з державним авіаційним підприєм-
ством «Україна» про послуги з нерегуляр-
них авіаперевезень на суму 88,34 мільйо-
ни гривень. Це удвічі більше, ніж торік, 
повідомляється у системі «Прозоро». Так, 
цього року авіаперевезення офіційних де-
легацій на чолі з президентом обійдуться 
у 64,80 мільйонів гривень. А на чолі з го-
ловою Верховної Ради і з прем’єром - 23,55 
мільйонів. 

Радником міністра  
бути вигідно - платня хороша 
Очільник Міністерства молоді та 

спорту Ігор Жданов має 25 радників. 
Троє з них працюють у патронатній 
службі, тобто у штаті, 22 - на громад-
ських засадах. Про це «Експрес-онлайн» 
стало відомо з відповіді згаданого відом-
ства на інформаційний запит. Середньо-
місячна зарплата консультантів міністра 
Жданова (роботу оплачують лише тим, 
хто працює у штаті) сягає 17-23 тисяч 
гривень. Ще рік тому платня складала 
від 13 до 20 тисяч гривень на місяць. Це 
не найвищі зарплати серед радників мі-
ністрів. Для прикладу, консультанти мі-
ністра внутрішніх справ отримують від 

21 до 27 тисяч щомісяця. Тим часом рад-
ники міністра агрополітики заробляють 
понад 18 тисяч, міністра культури - 17 
тисяч, міністра енергетики - від 10 до 15 
тисяч гривень.

Екс-«регіонали» озброїлися 
карабінами, рушницями, 

«калашами»
87 нардепів володіють 323 одиниця-

ми вогнепальної зброї, що складає 18 від-
сотків від усієї зареєстрованої в Україні 
зброї у 2016 році, повідомляє «Bihus.Info». 
Найбільший любитель зброї серед нар-
депів - «опоблоківець» Нестор Шуфрич. 
Він вказав колекцію зі 156 одиниць вог-
непальної зброї. На другому місці - його 
колега з фракції Михайло Добкін. У ньо-
го - 18 мисливських рушниць та карабінів 
з оптичними прицілами і навіть прилада-
ми нічного бачення. Третій - нардеп Ген-
надій Бобов, який володіє трьома гладко-
ствольними рушницями, трьома мислив-
ськими карабінами на базі автомата Ка-
лашникова, гвинтівкою, карабіном і трав-
матичним пістолетом. На четвертому міс-
ці - Віталій Хомутиннік із 6 мисливськи-
ми рушницями та карабінами. Замикає 
п’ятірку лідерів Юрій Мірошниченко із 5 
мисливськиими гвинтівками. Всі нардепи 
- екс-представники Партії регіонів.

Рева пропонує запровадити 
аліменти на утримання  

літніх батьків
Міністр соціальної політики Андрій 

Рева переконаний, що діти повинні пла-
тити аліменти на утримання літніх бать-
ків. Про це повідомляє «Радіо Свобода». 
«Я вважаю, що у випадку дітей до літніх 
батьків має бути жорстка відповідаль-
ність. Потрібно законодавчо ввести сер-
йозну відповідальність - вони теж по-
винні платити аліменти на утримання 
батьків. У 51-й статті Конституції напи-
сано, що батьки зобов’язані утримувати 
свої неповнолітніх дітей, повнолітні діти 
зобов’язані піклуватися про своїх непра-
цездатних батьків», - сказав Рева. «Це пан 
міністр перекладає обов’язок свого уряду 
і держави на «повнолітніх дітей»? Аби не 
платити пенсії?» - пишуть користувачі со-
цмереж.     

Можливі ще більші затримки  
з видачею закордонних 

паспортів
За рік попит серед бажаючих отри-

мати біометричні закордонні паспор-
ти не зменшився, а, навпаки, зріс, пові-
домляє «Радіо НВ». У черзі на персоналі-
зацію на поліграфкомбінаті «Україна», за 
даними Державної міграційної служби, 
залишається 675 тисяч документів. У ві-
домстві зазначають: вони жодного впли-
ву на друк документів не мають. Водно-
час, у поліграфкомбінаті «Україна» пові-
домили, що на цю тему офіційні комента-
рі уповноважена давати тільки Держав-
на міграційна служба. Раніше там звітува-
ли про запуск нового обладнання і подво-
єння виробництва «біометрики». Обіця-
ли, що введення в експлуатацію нових по-
тужностей дозволить ліквідувати чергу. 
Але… 30 березня ПК «Україна» почав пла-
нову заміну сертифікатів, яка триватиме 
до 5 квітня. І, як кажуть у Державній мі-
граційній службі, це може привести до ще 
більшої затримки у виготовленні закор-
донних паспортів. 

Окупанти на Донбасі  
вбили 242 дитини

Російські терористи на Донбасі з 2014 
року вбили сотні українських дітей. Про 
це заявив президент Петро Порошенко. 
Також пост розмістив у Twitter. «242 ди-
тини були вбиті російськими агресорами, 
починаючи з 2014 року», - сказав Поро-
шенко. За даними ООН, у результаті росій-
ської агресії, починаючи з 2014 року, заги-
нули понад 10220 українців.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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УЖЕ ВЕЛИКДЕНЬ
Уже Великдень — найвеличніше із свят,
До церкви люди помолитися спішать.
Все оживає навкруги. Яка краса!
Христос Воскрес — лунають дзвони 

в небесах.

До церкви кличе нас воскреслий Богосин,
була Голгофа... Там лишався Він один...
Було розп”яття за усіх нас, за людей.
Ні, не одну — мільйони він прийняв 

страстей.

Висів один, немов розбійник на хресті,
Була лиш мати і жінки були святі.
А ми сьогодні стільки творимо гріхів,
Хіба Ісус за це страждав? Цього хотів?

Дивімось в очі цій Людині кожен раз,
“Покайтесь, люди, я молю Вас!” - 

каже Спас.
І очі люди опускають, лиш чому?
Мабуть, не мають чим хвалитися Йому.

Найменший гріх так ранить 
Серце Пресвяте,

А ми так байдуже у відповідь: “Пусте!”
Два слова кривди — досягнули свою ціль.
І чиясь доля обернулася у біль.

Ісус побачив... гірко-гірко усміхнувсь...
Незримо скривдженого тихо пригорнув.
Утер сльозину, що скотилась у журбі:
“Не плач. Зготовив радість я тобі”.

Бо хто принижений в маленькому буде,
Той у великому возвишеність знайде.
Я так чекаю кожну душу у Раю,
Перед дверима серця кожного стою.

Хай в цей Великдень — 
найвеличніше із свят,

Всі один одному будуть — сестра і брат.
Щоби воскресли разом з Господом і ми,
Зійшли з дороги нелюбові, зла і тьми.

Простімо все ми один одному нараз,
Лише для щастя світ цей створений 

для нас.
Христос Вескрес не для одного — для усіх,
Якби ж це кожен розуміти нині міг...

ВОСКРЕСАЙМО 
З ХРИСТОМ
Воскресаймо з Христом кожен раз, 

кожну мить,
Серце кожного хай лиш Любов”ю горить.
І любімо цей світ, бо ми гості у нім,
І тоді благодать прийде в кожен наш дім.

Воскресаймо з Христом!  
Гріх веде в небуття...

Бо лиш ми є творці всього свого життя.
Ти не заздри, не мсти, не принижуй людей,
Слово кривди, бува, гірше сотні смертей.

Воскресаймо з Христом! 
Позбуваймось оков,

Щоб терновий вінець потім нас не колов,
Щоб стояли ми всі по правицю Христа.
Ця дорога складна, але й дуже... проста.

Воскресаймо з Христом! 
Це така благодать,

Як Краса і Добро вічним світлом горять.
Бо багатство мине, сила з часом пройде,
Лиш Любов... Лиш Любов... 

поруч завжди буде.

Леся ЛЮБАРСЬКА.

Падав рясний дощ. 
Однак Наталя 
Григорівна ніби 

не помічала його, хоч 
промокла до рубчика. Не 
оминаючи калюж, йшла 
додому, як у тумані. І 
зовсім забула, що у сумочці 
лежить парасолька. 

Ще вчора вона похвалила-
ся найкращій подрузі Лілі, що її 
єдиний син Семен хоче одружи-
тися. Дівчина з хорошої родини, 
красуня, має престижну роботу 
економіста. Утім, Наталя Григо-
рівна давно знає Оленку. Колись 
викладала у їхньому класі біоло-
гію. Усі вчителі любили старан-
ну, виховану ученицю, тому, до-
відавшись, що саме її обрав Се-
мен, щастю пані Наталі не було 
меж. Уже й про старостів говори-
ли вдома.

Нині з самого ранку пішла 
пані Наталя на ринок, щоб купи-
ти якусь шикарну обновку для 
такої події. Здавалося, вибір тут 
безмежний, на будь-який смак, 
але підібрати щось для себе не 
могла. Враз її очі вловили якусь 
дівчину, що зупинилася біля ве-
сільних суконь. Ця витончена 
фігура, хвилі золотавого волос-
ся на плечах… Наталя Григорів-
на впізнала Оленку, стала збоку 
і спостерігала. Немов відчуваю-
чи її погляд, Оленка озирнула-
ся. «Добрий день», - кивнула го-
ловою. У пані Наталі підкосили-
ся ноги і забракло дихання: на 
обличчі Олени вона побачила… 
шрам. О, Боже милостивий, звід-
ки він у неї? 

Вона заледве попленталася 
з ринку. Чим думає Семен? Не-
вже більше дівчат нема? Так, 
вона розуміє, що усі закохані – 
сліпі, але мине час, почуття пе-
реллються у звичку, обов’язок, 
і він буде соромитися вийти з 
Оленою на люди. На красивих 
жінок оглядатися буде. До роз-
лучення дійти може. А якщо діти 
в них будуть? Якими вони ви-
ростуть без тата? 

Сумні думки роїлися у голові 
пані Наталі, перескакували з од-
нієї на другу, стискали за серце.  
Вдома усе валилося їй з рук. Ска-
зала чоловікові, що увечері, коли 
Семен прийде з роботи, буде сі-
мейна рада. 

Семен повернувся пізно. 
«Оленка попросила яблука з 
дачі їй завезти. З нами поділила-
ся, - поставив на веранді сумку з 
духмяними антонівками. – На-
ївся яблук досхочу, то й вечеря-
ти не хочу». Він здивовано гля-
нув на знервовану матір, коли 
та сказала, що є термінова роз-
мова, яку на ранок відкладати 
не можна. 

Наталя Григорівна вирішила 
не розтягувати бесіду, спитати 
відразу, чи все, мовляв, гаразд в 
Семена з очима. Семен зніяковів 
– такого  запитання він не очіку-
вав. «Та ніби не скаржуся на зір», 
- мовив несміливо. Пані Наталю 
аж пересмикнуло: «То чому ж не 
бачиш, з ким одружитися хочеш? 
Чи, може, мені привидівся шрам 
на обличчі Оленки?»

Семен мовчав. Наталя Григо-
рівна не дала йому щось сказа-
ти, істерично заголосила. Тепер 
ні про сватання, ні про весілля і 
мови бути не може! А вона, дур-
ненька, уже й про ресторан, і про 
весільну церемонію домовилася. 

Усе відміняється! Усе – і крап-
ка! Не треба їй пліток і бала-
чок дурних! 

Семен зблід. Намагався 
пояснити, що це через ньо-
го постраждала Оленка, що їй 
обов’язково зроблять опера-
цію, але пані Наталя не чула 
його слів, мов заведена повто-
рювала: «Це – кінець!»

«Бачила твою матір на 
ринку. Не знаю, чи впізнала 
мене, бо не відповіла на приві-
тання», - сказала Оленка, коли 
Семен прийшов поговорити. 
«Впізнала», - мовив  несміли-
во, спитавши, чи не образить-
ся дівчина, коли вони без жод-
них урочистостей одружать-
ся. Оленка не розуміла коха-
ного. Ще недавно вони мріяли 
про велике весілля, де буде ба-
гато гостей, а вона, Оленка, - у 
розкішній весільній сукні… То 
що змінилося тепер? Семен, 
мов на долоні, виклав правду 
про те, як засмутила його ма-
тір Оленчина зовнішність.

Дівчина похитнулася. У її 
великих карих очах виступи-
ли сльози – ось в чім річ. «Чому 
ж ти нічого їй не розповів? Чи 
ти, Семенку, уже забув, звідки 

взявся у мене цей шрам?» - Олен-
ка  розридалася і побігла геть. 

Семен і сам не розумів, чому 
не зупинив кохану, чому і досі 
не розповів батькам про той 
злощасний вечір, коли вона по-
страждала. 

Тоді він йшов до друга, який 
мешкає неподалік дому Оленки. 
Звідкись перед ним несподіва-
но виросли дві кремезні поста-
ті, наказали зупинитися, спита-
ли, коли віддасть їм борг. Семен 
сказав, що вони, мабуть, його з 
кимось сплутали, та один з мо-
лодиків повалив хлопця на зем-
лю, став бити ногами. «А тепер 
згадав про борг?», - копав ще і 
ще…

Цю жахливу картину побачи-
ла Оленка, яка проходила мимо. 
Стала кликати на допомогу. На-
хилилась над Семеном, витира-
ючи хусточкою його закривав-
лене обличчя: «Що ж ви робите, 
покидьки? Хіба так можна?» Тоді 
другий молодик, що спостері-
гав, як  його «братан» знущався 
з Семена, злорадно зареготав і 
відпустив собаку, яку тримав на 
ланцюзі, дав їй наказ… Усе відбу-
лося так швидко, що перехожий, 
який відборонив Оленку від пса, 
не міг нічого толком пояснити, 
коли приїхала «швидка». Семен 
не хотів залишатися у лікарні, 
а Олену госпіталізували. Заши-
ли розчавлене обличчя, однак 
шрам був помітний.

Семен щодня навідував ді-
вчину. Був безмежно вдячний їй 
за сміливий вчинок. Вони ста-
ли зустрічатися і згодом збагну-
ли, що кохають одне одного. Се-
мен запропонував Оленці одру-
житися, вона аж засяяла від щас-
тя і відразу погодилася.

І ось тепер – втекла. А він 
стояв, як вкопаний, і не наздо-
гнав її. Не повернув, не втішив. 
Вдома сказав матері про сварку 
з Оленою. Очі Наталі аж пожва-
вішали, на обличчі викраялася 
усмішка: «Ти правильно вчинив, 
сину. Для неї також пара зна-
йдеться. А ти у мене – красень, 
розумієш?» Вона, мов у дитин-
стві, погладила сина по голові та 
полегшено зітхнула.

…Невблаганно швидко ле-
тіли тижні, місяці, роки. Семен 
у свої сорок і досі неодружений. 
Наталя Григорівна втішала себе: 
від долі – не втечеш, що має ще 
бути в сина, те й буде. Не хоті-
ла визнавати, що розставшись 
з Оленкою, син дуже змінився. 
Став нервовим, черствим, легко-
важним, часто приходив напід-

питку. З’являлися у його житті і 
жінки, але це були швидкоплин-
ні стосунки. Йому було до впо-
доби легке безтурботне життя 
під крилом матері. Та сили у пані 
Наталі щоразу танули, особли-
во після смерті чоловіка. Їй са-
мій була вже потрібна опора та 
підтримка і вона мріяла про мо-
лоду хазяйку в домі, яка б її за-
мінила. Усе ж сьомий десяток їй 
минув. Очі сліпнуть – слід до лі-
каря поїхати, а в Семена на неї 
часу нема. Нічого, вже потепліло, 
якось сама вибереться. Кажуть у 
Тернополі є хороші спеціалісти, 
може, чимось їй зарадять, бо на 
операцію вона не згідна, та й ко-
штів нема. 

На щастя, спеціалісти при-
значили Наталі Григорівні кон-
сервативне лікування і черговий 
огляд через півроку. З полегшен-
ням на душі вона вийшла з полі-
клініки. Вирішила піти на потяг 
через Старий парк. Повітря тут 
свіже, чисте, завжди людно. При-
сіла на лавочці – до потяга ще до-
сить часу. Замислилась, як поба-
чила, що наближається якась 
пара. Молодий, вродливий чоло-
вік, поцілувавши жінку, приса-
див її поруч з Наталею Григорів-
ною: «Скоро повернуся, зачекай 
мене тут, Оленко».

Жінка дістає телефон. Пані 
Наталі видається знайомим го-
лос і вона пильно вдивляється в 
її обличчя. Щось ніби обриваєть-
ся всередині: невже це його, Се-
менова, Оленка? Така мила, при-
ваблива, гарно одягнена. Тіль-
ки де подівся шрам на її облич-
чі? «Ми не бачилися з вам  рані-
ше?» - запитує.

Олена усміхнулася своїми 
симпатичними ямочками. Вона 
теж упізнала свою вчительку. 
Розговорилися. Олена розповіла, 
що мешкає у Тернополі. Разом з 
чоловіком Вадимом, який тепер 
пішов у лікарню навідати друга, 
виховують п’ятнадцятирічного 
сина, а працює вона – бухгалте-
ром. Пані Наталя бере Оленчи-
ну руку у свою долоню: «Про-
сти мені, доню, що розлучила вас 
із Семеном. Дурна я була. За все 
приходить відплата. Тому страж-
даю і я, і син. До речі, Семен час-
то казав, що це через нього ти 
потерпіла, а я і досі толком ні-
чого не знаю». Сонячне промін-
ня засяяло над головою Олени. 
Вона дістає з пакета булочку, по-
дає пані Наталі: «Заспокойтеся. 
Все це – в минулому. Вадим до-
поміг мені зробити операцію. Та 
найголовніше те, що я позбула-
ся не лише шраму на обличчі, а й 
на серці. А це – важливіше. Що ж, 
прощавайте. Піду назустріч чо-
ловікові. А Семен нехай сам вам 
про все розкаже». «Спасибі за бу-
лочку, доню…» 

Тепле проміння зігрівало об-
личчя Наталі Григорівни. Вису-
шувало її гіркі сльози…

Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

На подвір’ї Іванівни завжди гамірно.  
Змішаний хор різноманітної свійської 
птиці, розбавлений голосами трьох ко-
тів і собаки Кузьки, лине своїм стро-
катим кряканя-кудкудаканням по всій 
околиці. Кузька найбільше виділяєть-
ся з-поміж усіх. Іванівна собак не дуже 
шанує,  але цього пригріла. Якось, кіль-
ка років тому, до неї сватався Кузьма 
із сусіднього села. Вчащав чи не щове-
чора, мовляв, він один та й Іванівна са-
мотня, то чому б їм не зійтися, та в купі 
старості доживати. Він і приніс їй соба-
ченя – таке вухасте, чорнооке, дзвінке-
дзвінке. Так ось Кузьмі жінка відмови-
ла, а малого прийняла, ще й Кузькою 
назвала, щоб була згадка про любов-
ний роман. 

Хата Іванівни притулилася край 
села біля річки та пастівника, отож 
природа була раєм для свійських улю-
бленців. Іванівна, яка вже багато років 
вдовувала, а діти проживали далеко в 
місті, усіх своїх співмешканців догля-
дала, любила і розуміла. Вона розрізня-
ла їх по дзьобах і хвостах, усі вони були 
ручними і ходили за господинею, наче 
за рідною мамою. 

З ранньої весни і до пізньої осені 
жінка проводила час в літній кухні. Там 
розкинулася велика піч, збудована ще 
її покійним чоловіком, стояв столик і 
вузьке ліжко. Іванівна тут варила їсти 
птиці і сама проживала. 

Минулої весни, на старій липі, що  
росла серед подвір’я, звили гніздо ле-
леки, то ще і їхнього клекотіння дода-
лося до загальної ораторії. А Іванівна й 
раділа.  Журавлі їй нагадували дитин-
ство, чорну ріллю, по якій чалапали ці 
довгоногі птахи і татові руки, що глади-
ли її малу голівку. Оце кине жінка зер-
на курям, а лелеки вже тут як тут. Чека-
ють, поки вона сиру не винесе, або кар-
топлі, то жінка і їх підгодовувала. До 
осені сімейство крилатих збільшилося 
і зібралися вони до вирію. Так ось біда, 
журавка десь крило поранила. Відлетів 
журавель із дітьми, а вона залишилася. 

Ходила по подвір’ї, в небо вдивлялася, 
навіть їсти перестала. А потім раптово 
морози вдарили, то вона у хлівець за-
билася до качок. Так і прожила з ними 
усю зиму. А як сонечко ясне блиснуло, 
вона й повеселіла. І крило зажило, на-
віть пробувала літати невисоко. Знову 
в небо задивлялася, клекотіла, але вже 
не тужно, як восени, а якось по-іншому, 
з надією. Чекала. І дочекалася…

Кілька днів тому повернувся лелека 
з вирію, але вже з іншою парою. Почали 
гніздо лагодити, весело кружляли над 
подвір’ям. А журавка підійме голівку, 
складе крильця і дивиться на їхнє щас-
тя, та що твориться у неї в душі, - ніх-
то не знає. Знову їсти перестала. Іванів-
ну й саму жаль взяв, через те, що так 
сталося. Гнівалася, що не має вже тієї 
вірності ніде – ні між людьми, ні між 
птахами. Журавка ж тепер облюбува-
ла собі місце під столиком у літній кух-
ні  на старому мішку і рідко виходила 
на вулицю. 

- Ой, не потягнеш ти довго, небого, - 
аж сплакнула Іванівна, гладячи її . 

А очі в журавки такі, що й дивитися 
не можна – серце крається. 

У цю суботу вирішила жінка хліба 
спекти: домашнього, запашного, внуча-
та ж з міста на канікули приїдуть. Роз-
палила піч – полум’я червоно дихає. Ще 
треба зачекати, коли вигорить усе, щоб 
хліб саджати. Схилилася Іванівна над 
діжкою, дивиться, як тісто викисло. 
Раптом щось здійнялося та загуркота-
ло. Це журавка злетіла на крила і кину-
лася в розжарений вогонь, та так мит-
тєво, й стала палаючим факелом. 

Іванівна її закопала під старою ли-
пою…

Раїса ОБШАРСЬКА.
м.  Чортків.

Бувальщина

Невигадана історія

*      *      *
Хтось їй страшенно заздрив, 
Від смутку зітхав її ангел -
Бо не раз її щастя ловив на льоту.
Вкривав крилами від душевного холоду,
Втирав сльози невидимим подихом,
Утішав, коли гірко було до болю,
Осипав зорями сни із любов’ю. 
У свята, коли їй було самітно,
Брав її серце за руку
І вів поміж люди,
Щоб зібрала крихти чужого сміху,
Купила декілька квіток на втіху…
А вдома молилась під вівтарем ночі,
Ховала від світу заплакані очі. 
У стару дерев’яну шкатулку
Мрії й бажання складала,
Ними була багата,
Коли іншого щастя не мала. 
Вірила в магію дива,
В поклик дороги і неба,
У добрий, сонцем засіяний ранок.
Вірила в Бога, і вірила в себе...
Якось у день сльотавий
Всесвіт їй простягнув золоту соломинку,
Ухопилась - триматися важко було.
Доля всміхнулась:
- Не впусти свого щастя.  
І ангел підставив крило… 

*      *      *
Таємницю печі знала мама -
Її паска пахла святом і весною.
Крашанки, мальовані у цибулині, 
Усміхалися наївністю і простотою. 
Зазирало з-за дверей дитинство:
Смакота аж душу лоскотала…
Мама хліб хрестила, мов дитину,
І на обрус білий викладала. 
…Відійшла матуся в засвіти далекі, 
І старенька піч вже віку дожила…
Зазирає в сни дорослі золоте дитинство,
Пахне святом й маминою паскою весна… 
 

Ольга ЧОРНА. 

Вічні істини
 Щастя подібне до мете-
лика: чим більше любиш 
його, тим більше воно ви-
слизає.
 Кожен в цьому світі має 
свого ангела. І кожен в цьо-
му світі може стати анге-
лом для іншого…
 Ваше життя завжди 
рухається в бік найсильні-

шої вашої думки.
 Погляньте на годинник: стріл-
ки рухаються тільки вперед і ні-
коли назад. А знаєте чому? Тому 
що минуле вже не має ніякого 
значення.
 Птаха щастя зовсім не проти 
поклювати зерно з вашої долоні. 
Її не потрібно ловити. Цілком до-
статньо – просто не налякати.
 Люди – цікаві істоти. У світі, 
повному чудес, їм вдалося вигада-
ти нудьгу. 
 Практика показує, що вуха є в 
тих, в кого є мозок. В кого його не-
має – є тільки рот. 
 Чоловік з дружиною пови-
нні бути подібні рукам та очам: 
коли рукам боляче – очі плачуть, 
а коли очі плачуть – руки витира-
ють сльози.

На подвір’ї Іванівни завжди гамірно.  
Змішаний хор різноманітної свійської 

катим кряканя-кудкудаканням по всій 

ся з-поміж усіх. Іванівна собак не дуже 

Журавка

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: Настя Сампара, 
Микола Білоус та сім’я Заверюх - мама 
Оксана з доньками Христинкою і Настею.

Ольга ЧОРНА. 

Пахне святом й маминою паскою весна… 

ЖуравкаЖуравкаЖуравкаЖуравкаЖуравкаЖуравка

Кохання… Я знаю, що 
це таке. Ти поділив 
моє життя на дві 

нерівнозначні половинки. Одна 
– велика, яскрава, наповнена 
тривожним щастям – це ти. 
Інша – дріб’язкова, буденна, 
нецікава – весь інший світ.

Я люблю тебе. Але ти мене не 
чуєш. Твій голос лагідний, а випад-
кові дотики ніжні та обережні. Та все 
одно я тримаюся від тебе на віддалі, 
бо інакше… Інакше я не вмію. Любов 
помирає, коли починає говорити. А я 
не хочу загубити ту жагучу невизна-
ченість, яка пронизує наші зустрічі.

…Пам’ятаєш, коли літо майже сто-
яло на порозі дощів, один день пода-
рував слабку ілюзію – таке грайливе 
сонце, такий теплий вітер. Небо ко-

льору м’ятної карамельки було лише 
декорацією до наших почуттів. Я гор-
нулася до гарячої, ледь шорсткої по-
верхні твоїх долонь  і прислухалася 
до невідомих звуків, що линули з сер-
ця гомінливого міста. Твоє життя – у 
центрі. А для мене місто – це східний 
базар, де ніхто один одного не чує. 

Той час промайнув, як фільм: доки 
сидиш у залі, все здається грандіоз-
ним, геніальним, а вийдеш на вули-
цю – і не пам’ятаєш нічого. Але ти так 
і залишишся для мене спекотним лі-
том, непостійним південним вітром 
з відгомоном тернопільських кашта-
нів, котрі розбруньковуються у тепе-
рішньому холодному квітні…

Я не втікаю від кохання, а біжу від 
буденності. Я люблю тебе. І саме тому 
ти ніколи про це не дізнаєшся. 

Інна М.

Любов помирає, 
коли починає говорити…

Дівочими устами

«Для неї також  
пара знайдеться…»

Гілочки тоненькі, 
котики вербові,

Всіх благословляють, 
щоб були здорові,

Щоб жили в любові 
і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом 
діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, 

писанки і паска,
Бо на землю сходить світла 

Божа ласка…
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Ще невідомо,  
кого англійцям треба 

боятися більше – «ІДілу» 
чи нациську Росію?

Бойовики терористичної організації 
“Ісламська держава” готують серію 
терактів у Росії під час проведення 

Чемпіонату світу з футболу. За 
інформацією The Sun, головною ціллю 
ісламістів є фанати з Англії. 

У Telegram-каналах “ІД” поширюють зобра-
ження і відео, на яких терористи використову-
ють дрони для доставки бомб і докладно опи-
сують плани атак. Безпілотники можуть бути 
оснащені хімічними або бактеріальними речо-
винами. У виданні також закликають стерег-
тися терористів-смертників, які можуть про-
братися на стадіони.

Офіційні військові представники Сполуче-
ного Королівства закликають ставитися до ін-
формації про теракти у Росії дуже серйозно. А 
скандал з отруєнням колишнього офіцера ГРУ 
Сергія Скрипаля настільки сильно переля-
кав Футбольну асоціацію Англії, що футболіс-
ти привезуть у Росію свої продукти. Також у су-
проводі англійців з’являться спеціальні куха-
рі, які готуватимуть для команди. Вони прибу-
дуть на базу “трьох левів” на тиждень раніше 
гравців, щоб перевірити продукти на предмет 
можливого отруєння.

Чемпіонат світу стартує 14 червня і трива-
тиме до 15 липня. На груповому турнірі Англія 
гратиме із Бельгією, Панамою і Тунісом. Раніше 
голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон по-
відомив, що Англія може бойкотувати цю світо-
ву першість. А ще він порівняв ЧС-2018 у Росії з 
Олімпіадою-1936 у нацистській Німеччині.

Нагадаємо, збірна України перемогла 
збірну Сербії з рахунком 2:1 і ця перемо-
га виводила нашу команду на чемпіонат 
Європи з футболу серед 17-річних футбо-
лістів. Але незабаром виявилося, що пе-
ремога на футбольному полі зовсім не 

означала остаточну перемогу. Українцям 
зарахували технічну поразку 0:3 за те, що 
в її складі в цьому матчі грали одразу два 
дискваліфікованих футболісти.

Пізніше з’ясувалося, що напередодні 
матчу з сербами, УЄФА направила феде-

рації футболу України лист. У ньому євро-
пейська футбольна асоціація попереджа-
ла, що окремі футболісти мають дисква-
ліфікацію через “перебір” жовтих карток. 
У національній федерації цей лист чо-
мусь проігнорували.

Минулої неділі у 20 турі Другої ліги 
футбольний клуб “Нива” на виїзді 
поступився ФК “Львів” з рахунком 2:0. 

Цей поєдинок  був принциповим, передусім, з огляду на 
турнірне становище команд. До того ж, матч завершував дру-

ге коло чемпіонату. А у зв’язку зі складними погодними умо-
вами, футболістам довелося грати на стадіоні “Сокіл” зі штуч-
ною травою.

“Нива” у цій грі провела два різні тайми - доволі непога-
ний перший та провальний другий, у якому тернополяни по-
вністю віддали ініціативу супернику і не змогли врятувати 
бодай нічию. Перший тривожний дзвіночок для “Ниви” про-
звучав відразу ж після перерви. Господарі не використали мі-
німум два моменти для взяття воріт. А втретє форвард “левів” 
уже не вибачив оборону гостей -1:0.

Як би не старалися тернополяни відігратися, але у них в 
атаці абсолютно нічого не виходило. Натомість, господарі за-
кріпити свою перевагу – м’яч  по-зрадницьки опустився у са-
місінький кут воріт за комірець Механіву - 2:0.

Поразка у першому офіційному матчі року коштувала 
«Ниві» третього місця у турнірній таблиці, куди перемістив-
ся ФК «Львів», який тепер має перевагу в одне очко. Наступ-
ний тур тернополяни теж проведуть на виїзді у Вінниці, де 7 
квітня протистоятимуть місцевій “Ниві-В”.

*     *     *
Боксери збірної України до 

22 років демонструють напро-
чуд вдалий та переконливий 
результат на Чемпіонаті Євро-
пи. Цьогорічну континентальну 
першість приймала з 26 березня 
по 1 квітня Румунія. За резуль-
татами проведених напружених 
та безкомпромісних поєдинків в 
активі збірної України 8 нагород: 
чотири бронзи, два срібла та два 
золота, які нашій команді прине-
сли Олексій Токарчук та Степан 
Грекул. На минулому Чемпіонаті 
Європи до 22 років збірна Украї-
ни здобула п’ять медалей, серед 
яких: одна золота, одна срібна та 
три бронзові. Чемпіоном Європи 
2017 року у складі збірної Украї-
ни став Олександр Хижняк.   

*     *     *

Найтитулованіша фехту-
вальниця України Ольга Хар-
лан виграла етап Гран-прі з 
фехтування на шаблях, який 
проходив у Сеулі (Південна Ко-
рея). Для українки - це вже дру-
га перемога на турнірах такого 
масштабу. Раніше Харлан вигра-
ла титул на Гран-прі Канкуна.

Стартувавши з 1/32 турніру, 
Харлан здолала представниць 
Італії, Японії, Росії, Кореї, Руму-
нії, а у фіналі обіграла другий 

номер світового рейтингу Ганні 
Мартон з Угорщини.

У третьому етапі турніру се-
рії Гран-прі у Москві (Росія) Хар-
лан не братиме участі, бо зма-
гання проходитимуть на терито-
рії країни-агресора.

*     *     *
З турніру Гран-Прі, який 

відбувся в столиці Грузії, наші 
дзюдоїсти повернулися з дво-
ма нагородами. У ваговій кате-
горії до 78 кг срібну медаль ви-
борола Анастасія Турчин.

Бронзовим призером у ваго-
вій категорії до 81 кг став Сергій 
Крівчач.

*     *     *
Український боксер Ар-

тем Далакян проведе перший 
захист титулу чемпіона сві-
ту WBA у Києві. Поєдинок про-
йде 17 червня на вертолітному 
майданчику виставкового цен-
тру “Парковий”, під відкритим 
небом. Крім цього бою, в рамках 
вечора боксу у Києві, відбудуть-
ся й інші рейтингові поєдинки. 
30-річний Далакян на професій-
ному ринзі виграв усі 16 поєдин-
ків, 11 перемог здобув нокаутом.

*     *     *
Британський боксер Ен-

тоні Джошуа здобув перемо-
гу над новозеландцем Джозе-
фом Паркером і об’єднав титу-
ли чемпіона світу за версіями 
WBA Super, IBF, IBO і WBO у су-
перважкій вазі. Джошуа впер-
ше у професійній кар’єрі провів 
на рингу всі 12 раундів, переміг-
ши одноголосним рішенням суд-
дів. Тепер він перебуває за крок 
від статусу абсолютного чемпі-

она світу. Відсутній титул WBC 
знаходиться у Деонтея Уайлде-
ра.

*     *     *

Українська шахістка Анна 
Музичук виграла золото чем-
піонату Європи зі швидких ша-
хів у бліці. На континенталь-
ній першості у Батумі 77 шахіс-
ток грали з контролем часу 3 
хвилини на партію з додаван-
ням двох секунд за кожен зро-
блений хід. Музичук з початко-
вих раундів захопила лідерство 
та зуміла втримати його до кін-
ця змагань. Загалом українка на-
брала 10 очок в 13 турах. Раніше 
на чемпіонаті Європи зі швидких 
шахів у Батумі Анна Музичук ви-
грала бронзову нагороду в іншій 
дисципліні - рапіді.

*     *     *
Збірна України з біатло-

ну розпочне новий сезон без 
олімпійських чемпіонок Оле-
ни Підгрушної та Валі Семе-
ренко. Про це заявив президент 
Федерації біатлону України Во-
лодимир Бринзак. «У них спе-
цифічні вимоги, стан, який по-
требує специфічної уваги, а це 
впливатиме на молодь. Будемо 
формувати нову команду. Пора 
робити зміну поколінь», - сказав 
він.

Спортивна арена

Футболісти свою  
справу зробили. 
Підвели функціонери
Федерація футболу України (ФФУ) 

звільнила трьох співробітників 
технічного департаменту, які винні у тому, 

що в матчі молодіжних збірних проти Сербії на 
поле вийшли Микола Ярош і Роман Бодня, які не 
мали права на це через перебір жовтих карток.

Перший матч – перша поразка

Взявши у заручники  
президента, «Динамо»,  

таки поїхало до Маріуполя

У неділю у 25 турі УПЛ столичний 
клуб здобув вольову перемогу над 
«Маріуполем». 

Щоправда, до перерви значно агресивніше вигля-
дали саме господарі. У середині першого тайму вони 
й повели у рахунку – 1:0.

«Динамо» відігралося відразу після відпочинку, а 
ще через кілька хвилин вийшло вперед – 1:2. Третій 
гол у ворота маріупольців став логічним завершен-
ням серії помилок в обороні команди.

«Маріуполь» зумів повернути інтригу під кінцівку 
зустрічі, однак “Динамо” відстояло переможний раху-
нок - 2:3. 

Доречно нагадати, що у першому колі Чемпіонату ке-
рівництво столичного клубу саботувало приїзд команди 
у прифронтове місто, за що ФФУ зарахувала «Динамо» 
технічну поразку. Цього ж разу гарантом безпеки для 
київських футболістів, схоже, виступив сам президент 
України, який був присутній на стадіоні під час матчу.

Результати інших матчів:
“Карпати” - “Чорноморець” - 3:1
“Зірка” - “Олександрія” - 0:0
“Ворскла” - “Верес” - 0:0
“Сталь” – “Олімпік” – 0:0
“Зоря” – “Шахтар” – 0:3
Найяскравішим футболістом 25 туру став півза-

хисник «Динамо» Микола Шапаренко, який забив 
гол-красень у ворота «Маріуполя».
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Господар

Ґрунт також втомлюється
На місці, де викорчували яблуню, лише через 4-5 років 

можна саджати плодові дерева

Догляду за первістками на 
грядках майже ніякого. Та 
й землю вони надовго не 

займуть — найбільш ранні овочі 
можна забирати вже через 7-20 
днів після сходів! Після них можна 
на ту ж грядку висадити розсаду 
більш теплолюбних помідорчиків, 
огірочків і т.д.

Редиска – салат за 18 днів
Який город 

без редиски! Кож-
ний городник 
рано навесні сіє 
редиску у першу 
чергу. Зараз пі-

дійдуть для посіву такі сорти, як «Софіт» 
(стійкий до стрілкування), «Родос» (уль-
траскоростиглий), «Ультра», усім відомі сор-
ти редису - «18 днів», «Французький сніда-
нок». З новинок один з найскоростигліших 
- «Королева ринку», дозріває через 19 днів. 
Коренеплід червоно-малинового кольору 
масою 250-350 грамів. Сорт має прекрасні 
смакові якості. Чудовий сорт редису «Чер-
воний круглий ранній» - від сходів до дозрі-
вання 18-25 днів.
Дайкон виростає  
і до 30 (!) кілограмів

Дайкон, або японський редис - білий 
овоч зі смаком, що нагадує редьку. Дайкон 
утворює більші, ніж у редьки, довгі (від 30 
см до 1 м) коренеплоди від 2 до 4 кг, а пред-
ставники окремих сортів виростають до гі-
гантських розмірів - 30 і більше кг! Дайкон 
примітний тим, що, на відміну від редьки, 
придатний у їжу протягом усієї вегетації.

Крім відмінних смакових якостей, дай-
кон очищає печінку й нирки, розчиняючи в 
них камені. Швидко - за 35-40 днів - дозріває 
скоростиглий сорт дайкона «Сашко». Посі-
єте у другій половині квітня і зберете уро-
жай уже наприкінці травня. Маса кожного 
скоростиглого коренеплоду буде 250-300 г, 
а врожайність рослини - 4-6 кг з м2.
Кервель: смачніший,  
аніж петрушка

Кервель - найбільш рання пряна зелень. 
За смаком нагадує петрушку, але зелень 
його більш соковита. Для салатів його мож-
на збирати вже через сім днів після сходів. 

Основний урожай листя збирають через 4-6 
тижнів після посіву. А тому, що після зрізан-
ня кервель відростає погано, то його сіють 
кілька разів з інтервалом 10-15 днів, до на-
стання спеки.

Кервель холодостійкий, невибагливий. 
Сіяти краще пророщеним насінням, тоді 
сходи з'являються швидше і дружніше. У за-
хищеному ґрунті посіви не засипають зем-
лею, а лише накривають плівкою від пере-
сихання.
Ранній горох

Сіяти горох можна, як тільки розмерз-
неться ґрунт. До того ж зараз створена ціла 
серія новітніх сортів. Найбільш ранньости-
глий і низькорослий - «Тропар» (45-50 днів), 
дає до півтора кілограмів гороху з квадрат-
ного метра. На пару днів пізніше дозріває 
ранньостиглий гібрид «Совінтер» (50-55 
днів).

Горох не вимогливий до ґрунту і стійкий 
до хвороб. Саджати його треба з відстанню 
між насінням у рядку 10 см, а між рядками 
20-25 см. У такому випадку на 1 м2 вийде 
40-50 рослин. Ранньостиглі сорти, які мен-
ше вкриті листям, потрібно розміщати гус-
тіше: 60-80 рослин на 1 м2.
Не просто ріпа

Нагадуємо про 
такі якості напівза-
бутого овочу, як ско-
ростиглість, холо-
достійкість і висо-
ка врожайність. Ріпа 
буде дуже дореч-
на на овочевій гряд-

ці. Колись, потрапивши в немилість через 
свій специфічний, гострувато-гіркий при-
смак, легендарний коренеплід має всі шан-
си повернутися на столи запеклих дачників 
- з'явилася салатна ріпа сорту «Гейша», по-
збавлена цього недоліку, і дуже смачна. Уро-
жай буде повністю готовий через 40-45 днів.
Китайська капуста

Капуста китайська, або пак чой, смачна в 
будь-якій стадії дозрівання й уже через 20- 
30 днів після висадження розсади вона про-
ситься на стіл. Уже виведені перші два адап-
товані для нашої кліматичної зони сорти. 
Ультраскоростиглий сорт «Ластівка». Пер-

ший збір її зелені проводять через 15 днів 
після сходів, коли з'являється 7-10 листків. 
Інший сорт - "Веснянка" - перший збір лис-
тя починають через 20-25 днів після сходів.
Броколі

За поживністю її молоде листя дорівню-
ється до шпинату. У всіх країнах світу ця ка-
пуста займає своє місце на грядках, а в нас 
- усе ще рідкість.

Смачними великими суцвіттями відріз-
няється сорт броколі «Тонус». Дуже скорос-
тиглий: темно-зелені голівки дозрівають 
через 35-40 днів після висадження розсади. 
Варто зрізати центральну, як з пазух листя 
виростає безліч нових, трохи менших за роз-
міром. Витримує заморозок до -7°С.
Два в одному –  
і салат, і спаржа

Обіцяє зба-
гатити наш ра-
ціон «гість» із 
Сходу - спар-
жевий салат. 

Основна цінність спаржевого салату в тому, 
що він містить заспокійливі речовини, що по-
ліпшують сон і травлення, знижують тиск...

Адаптований до наших кліматичних 
умов поки один сорт спаржевого салату - 
«Світлана». Рослина ця скоростигла, холо-
достійка. У їжу використовується листя і со-
ковите стебло. З вимог - регулярний полив.

Овочева хризантема
Не просто квітка, а особлива пряно-

зелена культура, добре відома в Японії. Зе-
лень хризантеми гарна для салатів, а в якос-
ті приправи - для супів і будь-яких других 
страв, особливо тушкованих овочів.

Насіння висівають рано навесні, а на-
прикінці квітня рослини можна пересаджу-
вати як на клумби, так і на грядку. При до-
сягненні хризантемою висоти 20 см можна 
збирати молоде листя. Через місяць після 
появи сходів утворюються бутони, і з цього 
часу раз на тиждень до самої осені збирають 
квітки й бутони для консервування. Листя 
при цьому завжди молоде й ніжне. Ось така 
зручна і невибаглива культура. Один раз по-
сієш - і все літо маєш соковиту зелень і гар-
ні квіти.

Урожайність 
огірків і помідорів 
підвищить…сода

Досвідчені городники 
використовують 
цікавий спосіб 

підвищити урожай огірків 
і помідорів. Для цього вони 
замочують насіння на добу 
в одновідсотковому розчині 
соди (10 г на 1 л води), 
після чого промивають 
його чистою водою, злегка 
підсушують до сипкості й 
висівають на грядки. 

Таким чином, оброблене на-
сіння очищається від збудни-
ків хвороб. А, крім цього, посад-
ки майже на третину виявляють-
ся більш урожайними від неопра-
цьованих. 

Ось тільки потрібно бути 
обережними - сода, так само як 
і оцтова кислота, для рослин - 
отрута. Тобто потрібно точно до-
тримувати дозування, не переви-
щувати час обробки й дуже добре 
промивати насіння водою. 

Менш ризиковано обприску-
вати посадки розчином соди по 
листю. Отут і дозування менше 
(50 г на 10 л), і немає ризику при-
пекти корінці. Її використовують 
для боротьби з борошнистою 
росою, грибниця та спори якої 
теж не дружать із содою. 

Втім, і з обприскуваннями со-
дою перебільшувати теж не мож-
на. Потрапляння великої кількос-
ті розчину в ґрунт може призупи-
нити ріст рослин і при особливо-
му старанні викликати у плодів 
«гачкуватість».

Прикмети квітня Від ґрунтовтоми, 
виявляється, можуть 
страждати не тільки 

овочі, але й плодові 
культури. Як вважають 
учені, причина «утоми» 
- у накопиченні в ґрунті 
продуктів напіврозпаду 
рослинних залишків: 
листя, дрібних гілок, 
плодів, а після корчування 
дерев ще й великого 
коріння.

Серед зерняткових фруктів 
до «утоми» ґрунту найбільш чут-
ливі яблуня, трохи менше - зви-
чайна айва та груша. У кісточко-
вих сильніше гнітиться персик, 
слабкіше - черешня, вишня, сли-
ва й абрикос. З ягідних культур 
дуже погано переносить повтор-

ну посадку на тому самому місці 
садова суниця. Менш чутливі до 
ґрунтовтоми смородина й аґрус. 

У ґрунті під дорослою яблу-
нею можна виявити безліч 
шкідливих для плодових де-
рев речовин. Ось чому протя-
гом чотирьох-п'яти років на міс-

ці розкорчування рекоменду-
ють вирощувати лише однолітні 
культури й садову суницю. 

Для скорочення строку відпо-
чинку ґрунту із чотирьох-п'яти 
до трьох років площу, що звіль-
нилася, після корчування най-
краще засіяти сумішшю злаково-
бобових трав (конюшина черво-
на й вівсяниця лугова або коню-
шина червона й тимофіївка). Во-
сени другого року трави пере-
копують. На початку наступного 
літа висівають сидерати: гірчи-
цю, фацелію, рапс - у період цві-
тіння їх перекопують. І тільки на 
четвертий рік можна знову са-
джати плодові дерева. Замість 
дворічного вирощування трав на 
місці корчування можна розміс-
тити овочі, але з обов'язковим 
внесенням під них гною. 

 У квітні ранковий туман 
віщує ясну погоду.
Якщо дуб раніше від ясе-
на розпуститься - на сухе 
літо.
Якщо квітневий дощ по-
чинається з великих кра-
плин, то ненадовго.
Горобці сидять настов-
бурчившись - незабаром 
збереться дощ.
Ластівки почали лашту-
вати гнізда - настало стій-
ке тепло.
Як прилетять весняні 
пташки, то холодів вели-

ких уже не буває.
Якщо жайворонки бага-
то і довго співають, то збе-
режеться ясна погода без 
опадів, якщо ж їх не чути 
зранку, то буде дощ.
Якщо жаби кричать уве-
чері, то буде погода.
Як жаби весною ще не 
кумкають, то це народна 
прикмета, що будуть хо-
лоди і весняних робіт ще не 
треба починати.
Якщо навесні летить ба-
гато павутиння, то літо 
буде жарке.

Перші овочі: швидкі та корисні
Що найшвидше варто посіяти на городі
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Печиво  
“Великодні курчата”

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: цукор 
- 1 скл., яйце - 1-2 шт., маргарин 
або вершкове масло - 250 г., сода 
- 1/2 ч.л., оцет для гашення соди, 
борошно – щоб тісто не було ту-
гим, горіхи.

ДЛЯ ГЛАЗУРІ: 2 яєчних білки, 
сік з одного лимону і цукрова пу-
дра за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати 
цукор з яйцями, додати розто-
плений маргарин, соду, загашену 
оцтом, подрібнені горіхи, борош-
но і замісити тісто (повинно до-
бре відставати від рук). З карто-
ну вирізати формочку курчатка. 
Тісто розкачати у пласт товщи-
ною 3-5 мм і, прикладаючи кар-
тонну формочку, обережно пови-
різати курчаток. Перекласти їх на 
застелене пергаментом деко і ви-
пікати у духовці до золотистого 
кольору. Печиво вийняти й охо-
лодити. Приготувати глазур: бі-
лок збити, додати лимонний сік 
і, постійно помішуючи, додавати 
цукрову пудру, аж поки не утво-
риться маса, схожа на густу сме-
тану. Збити глазур до утворення 
стійкого рельєфу, розділити на 
декілька частин, у кожну части-
ну додати різні харчові барвники. 
Прикрасити охолоджене печиво 
різнокольоровою глазур’ю. 

Яйця желейні  
“Скляні писанки”

ПОТРІБНО: кольорове желе 
- кількість пачок за смаком, яєч-
ні шкарлупки.

ПРИГОТУВАННЯ: шкарлуп-
ки добре помити гарячою водою, 
обсушити. Приготувати желе 
згідно з інструкцією на упаковці, 
але на 1 пачку желе брати 1 скл. 
води. Яєчну шкарлупу помісти-

ти в лоток для яєць, залити крізь 
дірочку в неї желе та постави-
ти в холодильник на 2-3 години. 
Шкарлупу очистити, викласти 
готові скляні писанки на тарілку.
Великодні пончики - 

вергуни
ПОТРІБНО: 250 мл кефіру, 

350 г борошна, 1 яйце, 50 г мар-
гарину, 2 ст. л. цукру, 7 г ванільно-
го цукру, 0,5 ч. л. соди, щіпка солі, 
300 мл рафінованої соняшнико-
вої олії, 2 ст. л. цукрової пудри. 

ПРИГОТУВАННЯ: зміша-
ти кефір, яйце, цукор, ванільний 
цукор і сіль. Додати просіяне бо-
рошно й соду. Перемішати і до-
дати 1 ст. л. соняшникової олії 
і розтоплений маргарин. Кіль-
кість борошна може бути змінена 
в залежності від його властивос-
ті. В результаті замісу ви маєте 
отримати м'яке і пишне тісто, яке 
може трохи липнути до рук. Тісто 
не має бути крутим, інакше вер-
гуни не вийдуть легкими. Тісто 
накрити і залишити приблизно 
на півгодини. З тіста сформувати 
кульки і розкачати їх в коржі тов-
щиною 7-8 мм. У центрі кожного 
коржика зробіть невеликий роз-
різ, протягнути один край коржа 
через цей отвір і трохи виверну-
ти. Мають вийти петельки з тіс-
та. У каструлю з товстим дном на-
лити олію і добре прогріти. Сма-
жити вергуни в розпеченій олії 
спочатку на одному, потім на ін-
шому боці приблизно по 1-2 хв., 
поки не зарум'яняться. Виклас-
ти готові вергуни на паперовий 
рушник, щоби вбрався зайвий 
жир. Перед подачею посипати цу-
кровою пудрою. 

Гарячий «Наполеон»  
з картопляно-

грибним кремом
ПОТРІБНО: листкове без-

дріжджове тісто - 1 упаков-
ка, картопля (невелика) - 4 шт., 
вершки (жирні) - 150 мл, цибу-
ля - 1 шт., сир - 100 г, гриби (ба-
жано лісові, можна заморожені) 
- 300 г, зелень кропу і петрушки 
- 1 пучок, сіль і чорний мелений 
перець - за смаком, олія - 2 ст. л. 

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
відварити. Цибулю порізати пів-
кільцями і обсмажувати впро-
довж 2-3 хв. на олії. Додати гри-
би, смажити, поки вся вода не ви-
парується. З картоплі та верш-
ків приготувати пюре. Змішати 
грибну і картопляну маси. Додати 
дрібно порізану зелень, посоли-

ти, поперчити, перемішати. Тісто 
розкатати в тонкий пласт і порі-
зати на 3 або 4 прямокутники. Ви-
пікати пласти тіста при темпера-
турі 200°C 12 хв. На деко виклас-
ти 1 корж, змастити кремом. По-
сипати тертим сиром. Таким чи-
ном викласти всі шари. Верхній 
корж посипати сиром. Випікати 5 
хв. при тій же температурі.

Салат пасхальний 
“Вербочки”

ПОТРІБНО: філе куряче варе-
не - 300 г, морква - 3 шт., яйця - 3 
шт., горошок зелений консерво-
ваний - 3-4 ст. л, огірки - 3 шт., ма-
йонез і сіль за смаком. Для оздо-
блення:  зелена цибуля, ріпчаста 
цибуля, варений буряк, морква, 
маринований або свіжий огірок.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю, 
моркву та яйця зварити і натер-
ти на великій тертці (білок одно-
го яйця залишити для оздоблен-
ня). Огірки дрібно порізати, ку-
ряче філе нарізати кубиками. Ви-
кладати салат шарами, змащую-
чи кожен майонезом і ледь під-
солюючи, у такій послідовності: 
куряче філе, яйця, зелений горо-
шок, огірки, морква. Верхній шар 
теж змастити майонезом і оздо-
бити салат, виклавши “вербові 
гілочки” та “пасхальний кошик”. 
Гілочки верби зробити з зеленої 
цибулі, а “котики” вирізати з ва-
реного білка. З тонко нарізаної 
ріпчастої цибулі сформувати “ко-
шичок” і викласти в нього “яйця” 
(вирізані у формі овала овочі).

Запечена свинина  
в пиві з ананасами

ПОТРІБНО: 2 кг свинини 
(задня частина), 2 скл. світлого 
пива, 300 г консервованого ана-
наса (кільцями), 3 ст. л. топлено-
го вершкового масла, 1 ч. л. цукру, 
1 ст. л. борошна, 1 ч. л. меленого 
імбиру, 1 ч. л. гвоздики, 2 ч. л.  спе-
цій для м'яса, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: м'ясо про-
мити, просушити та викласти у 
каструлю. Залити пивом, додати 
половину спецій і посолити. На 
великому вогні довести до ки-
піння, потім зменшити вогонь і 

тушкувати на повільному вог-
ні під кришкою вподовж 1 годи-
ни. Слідкувати, щоб не підгорі-
ло, при необхідності долити тро-
хи води. Вийняти м'ясо з кастру-
лі і дати йому трохи охолонути. 
На поверхні м'яса зробити аку-
ратні надрізи у вигляді ромбів. 
У кожен ромб застромити по бу-
тону гвоздики. Загорнути м'ясо 
у фольгу. Запікати в розігрітій 
до 180°С духовці впродовж 30-40 
хв. Тим часом приготувати соус. 
На вершковому маслі обсмажи-
ти муку до золотистого кольору. 
Потім додати цукор, ананаси, ім-
бир, решту спецій для м'яса і тро-
хи солі. Налити сік з ананасів (не 
більше півсклянки) і кип'ятити 
ще 10 хв. Із запеченого м'яса зня-
ти фольгу, полити соусом і ви-
класти зверху шматочки анана-
са. Запікати в духовці ще 20 хв.

Ароматне варене 
сало зі спеціями
ПОТРІБНО ДЛЯ ВАРІННЯ: 2 

кг сала, 2 середні цибулини, 1 се-
редня морква, 1 середній білий 
корінець (петрушка, пастернак 
або селера), 2-3 лаврових листа, 
2 гвоздики, сіль за смаком. 

ДЛЯ НАТИРАННЯ: 2 головки 
часнику, спеції за смаком - при-
близно по 1 ч. л. мелених перців 
чорного і духмяного, паприки, 
коріандру, 1 ст. л. дрібної солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: налити в 
каструлю таку кількість води, 
щоб сало згодом повністю по-
крилося водою, але не плавало 
у ній вільно. Сало та шкірку по-
трібно ретельно очистити і про-
мити, оскільки варитися буде зі 
шкіркою. У киплячу воду опус-
тити сало, очищені та крупно на-
різані овочі (можна цілі), спеції, 
сіль. Довести до кипіння на ве-
ликому вогні. Потім вогонь по-
трібно зменшити і варити впро-
довж 45-60 хв. в залежності від 
товщини сала. Перевіряти готов-
ність виделкою. У процесі варін-
ня сало може розвернутися і змі-
нитися за формою - у цьому ви-
падку стежте, щоб воно було за-
нурене у бульйон і варилося рів-
номірно. Після закінчення варін-
ня дати салу трохи настоятися, 
потім вийняти з бульйону і зали-
шити в мисці під кришкою до не-
повного охолодження. Краї сала 
не повинні обсохнути, а саме 
сало краще натирати теплим, 
але не гарячим.

Найкраща страва 
французької кухні: 

картопля "Дофінуаз"
ПОТРІБНО: 1,5 кг картоплі, 3 

скл. молока, 1 скл. вершків, 1 зуб-
чик часнику, лавровий листок, 2 

ст. л. розтопленого вершкового 
масла, твердий сир, 0,5 ч.л. мус-
катного горіха, сіль і перець до 
смаку. 

ПРИГОТУВАННЯ: моло-
ко довести до кипіння, додати 
сіль і перець. Картоплю очисти-
ти та нарізати тоненькими кру-
жечками. Залити її гарячим мо-
локом, обережно струсити, на-
крити кришкою та дати посто-
яти 15 хв. Відкинути картоплю 
на друшляк, але молоко не ви-
ливати. Половину цього моло-
ка змішати з вершками та до-
дати мускатний горіх. Видави-
ти зубчик часнику в молоко, до-
дати лавровий листок. Довести 
суміш до кипіння та кип'ятити 
на повільному вогні 5 хв. Ви-
йняти лавровий листок. Фор-
му для духовки або лист змас-
тити вершковим маслом. Ви-
класти картоплю шарами та за-
лити молочною сумішшю. Злег-
ка струсити, щоб молоко дійшло 
до дна форми. Збризнути все це 
залишками вершкового масла 
й рівномірно посипати натер-
тим сиром. Запікати на неве-
ликому вогні приблизно 45 хв. 
Сир зверху має розплавитися та 
підрум'янитися. Картоплю "До-
фінуаз" можна подавати як гар-
нір або як окрему страву.

Салат  
«Перепелине гніздо»

ПОТРІБНО: яловича печін-
ка - 150 г, цибуля - 0,5 шт., соло-
ні огірки - 50 г, свіжі огірки - 50 г, 
перепелині яйця - 3 шт., листя са-
лату і зелень - за смаком, болгар-
ський перець (червоний) - для 
оздоблення, майонез - для за-
правки, сіль і чорний мелений 
перець - за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: яловичу 
печінку промити та відварити в 
киплячій підсоленій воді до по-
вної готовності. Печінку і огір-
ки (свіжі та солоні) порізати тон-
кою соломкою. Цибулю дрібно 
порізати. Змішати печінку, огір-
ки та цибулю, заправити майо-
незом, посолити і поперчити за 
смаком. На тарілку викласти лис-
тя салату і зелень, по центру ви-
класти салат. Зверху прикрасити 
перепелиними яйцями. Посипа-
ти болгарським перцем, поріза-
ним кубиками.

Страви на 
Великдень: 
меню для 
святкового столу

А ви вже склали пасхальне меню? Адже до свят залишилося 
зовсім небагато, тому саме час продумати, які страви на 
великодній стіл приготувати. Щоб вибрати рецепти страв, зверніть 
увагу на найкращі, вишукані та улюблені святкові частування.
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Розшукую 
Олексій Олексійович Фриз розшу-

кує однокурсника Ігоря Володимирови-
ча Івасіва з Козови , з яким навчалися у 
Львівському сільськогосподарському ін-
ституті (випуск 1979 року). Якщо ви ма-
єте будь-яку інформацію про цю людину, 
зателефонуйте за номером (097) 597-82-
98  або зверніться в редакцію газети. 

Продаю
2-х кімнатну квартиру у Ланівцях 

на вул. Незалежності. Ціна договірна.
Телефон: (067) 6873841. 

*****
Соняшниковий макух, олію нерафі-

новану домашню, холодного віджиму. 
Крупу гречану, горох (половинки жов-
тий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, 
гурт, великими партіями. Ціна договір-
на. Телефон: (068) 0472549. 

*****
Якісну цибулю (білу і синю) гуртом 

і вроздріб. Недорого.  с. Качанівка, Під-
волочиського району. 

Тел.: (066) 1903745.
*****

Картоплю ранню Рів’єра, «сорока-
денка».  Телефон: (098) 855-21-29.

Послуги
Ремонт холодильників. Виїжджає-

мо на виклик, у райони. Гарантія. 
Телефон: (097) 107-55-99.

*****
Приймаємо різний склобій і маку-

латуру. Телефон: (067) 778-12-81.
*****

Буріння та чистка свердловин на 
воду. Якісно, недорого, матеріали. Вста-
новлення «під ключ». 

Телефон: (098) 925-18-70.

Утеплення будинків, 
декорування фасадів. 

Риштування та матеріали є в наявності. 

Тел. +38 (098) 756-28-74.

НАЗВА РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ВОДНОГО ОБ’ЄКТА МІСЦЯ ДОЗВОЛЕНОГО АМАТОРСЬКОГО ЛОВУ
р. Дністер НПП “Дністровський каньйон” В межах населених пунктів Борщівського, Бучацького, Заліщицького, Монастириського районів. 

За винятком лівого берега с. Городок Заліщицького району (заборонено вилов).
р. Серет Від мосту біля с. Городище Зборівського району - до мосту в с. Чернихів Зборівського району по обидві сторони річки.

Івачівська водойма: по лівому березі від малого підприємства ШБ-1 в с. Малашівці Зборівського району - 
до греблі в с. Горішній Івачів Тернопільського району.
Від пішохідного мосту гребного каналу по лівому березі 300 м. вверх проти течії.
На ділянці по лівому березі водойми м. Тернопіль (Тернопільський міський став) від кута водойми в районі 
с. Біла 200 метрова ділянка - до території водозабору Тернопільводоканалу.
Водойма м. Тернопіль (Тернопільський міський став): від бази спортивного товариства „Гарт” - 
до пристані причалу катера (не включаючи придаткову систему“Чайка”).
На ділянці по правому березі водойми м. Тернопіль (Тернопільського міського ставу) 
від пристані катера на дальньому пляжі - до пристані причалу кооперативу “Ветеран”.
Від дамби Тернопільського ставу - до мосту біля с. Петриків Тернопільського району.
В межах с. Велика Лука Тернопільського району.
В межах населеного пункту смт. Микулинці.
На ділянці від шляхового мосту в смт. Микулинці - до шляхового мосту в с. Налужжя протяжністю 3000 м.
На ділянці від шляхового мосту в с. Долина - до шляхового мосту в с. Буданів Теребовлянського району протяжністю 4500 м.
Водойма с. Конопківка Теребовлянського району.
В адміністративних межах м. Чортків.
В межах бази відпочинку “Росинка” Заліщицького району.
Від бази відпочинку “Колиба” вниз по течії на відрізку 600 м.

р. Стрипа В межах населених пунктів Козівського, Теребовлянського та Бучацького районів.
р. Золота Липа В межах населених пунктів Бережанського, Підгаєцького та Монастириського районів.
р. Збруч В межах населених пунктів.
р. Гнізна Від шляхового мосту в с. Кровінка Теребовлянського району - до впадання річки Гнізна в річку Серет.
р. Циганка Від рятувальної станції до греблі в с. Мушкатівка Борщівського району по правому березі.
р. Горинь Від гідроспоруди “Дамба” с. Борсуки Лановецького району - до мосту біля РМЗ, що в м. Ланівці.
р. Іква Від початку с. Старий Тараж - до початку с. Борщівка Кременецького району
р. Вілія Від автомосту с. Новостав вниз по течії 1,5 км по р. Вілія Шумського району.
Збаразька міська водойма По периметру водойми.
Водойма с. Ст. Вишнівець Збаразького району По периметру водойми за виключенням ділянки берега від місця впадіння р. Горинь в обидві сторони на протязі 400 м., згідно розмітки.
Водойма с. Базаринці Збаразького району По правому березі водойми від гідроспоруди “Дамба” вверх проти течії на ділянці 600 м.
Водойма с. Загороддя Збаразького району По гідроспоруді “Дамба” та протяжністю 70 м. по правому березі вверх проти течії р. Горинь.
Водойма с. Кушлин Кременецького району По периметру водойми.
Водойма“Королівський міст”, 
Кременецького району (УТМР) с. Сапанів

По периметру водойми.

Водойма с. Козівка, Козівського району По гідроспоруді “Дамба” по правому і лівому березі 200 м. від дамби згідно розміток.
Водойма м. Монастириська по вул. Добровідка По лівому березі
Водойма с. Романівка Теребовлянського району По гідроспоруді “Дамба” і від дамби по лівому березі протяжністю 300 м.
Водойма с. Кам’янка Теребовлянського району По гідроспоруді “Дамба” і від дамби протяжністю 100 м. в обидві сторони.
Водойма с. Ласківці Теребовлянського району По периметру водойми.
Водойма смт. Микулинці, Теребовлянського району По периметру водойми.
Водойма “Збручанська”, Підволочиського району По правому березі від мосту в с. Пеньківці - до греблі, с. Вочківці та лівому березі 

від с. Пеньків ці - до с. Просівці (в межах Підволочиського району).
Водойма“Підволочиська” По периметру водойми.

Також у період нересту заборонено про-
водити днопоглиблювальні, вибухові та інші 
види робіт на землях водного фонду, добува-
ти піщано-гравійні суміші, займатися розчи-
щенням русел річок, берегоукріпленням, про-
водити змагання зі спортивного рибальства, 

займатися підводним полюванням, пересу-
ванням на плавучих засобах (човнах). За по-
рушення Правил рибальства в період нерес-
ту передбачено покарання від адміністратив-
них штрафів - до кримінальної відповідаль-
ності. Зокрема за незначне порушення - попе-

редження або штраф від 34 до 170 грн., а на по-
садових осіб - від 170 до 510 грн. За грубе пору-
шення (наприклад, рибальство із застосуван-
ням вогнепальної зброї, електроструму, вибу-
хових або отруйних речовин, інших забороне-
них знарядь лову, промислових знарядь лову 
особами, які не мають дозволу на промисел і 
т.д.) передбачений штраф 340-680 грн. з кон-
фіскацією знарядь і засобів вчинення право-
порушення, на посадових осіб -  510-850 грн. з 
конфіскацією знарядь і засобів вчинення пра-
вопорушення. 

Залежно від ступеня завданих збитків, за 
грубі порушення передбачена також кримі-

нальна відповідальність - штраф 3400 - 6800 
грн. або позбавлення волі на строк до 3 років 
з конфіскацією знарядь і засобів лову, та неза-
конно добутих водних біоресурсів.

Крім штрафу за незаконний вилов, пра-
вопорушнику нараховується сума компен-
сації за нанесенні збитки за кожну виловле-
ну рибу, незалежно від її розміру і ваги: судак 
– 510 грн., сом - 425, щука - 340, короп - 306, 
білий амур, товстолобик - 255, плоскирка, си-
нець - 85, карась, окунь і верховодка - 17, лящ 
- 170, линь - 119 грн., краснопірка - 68 грн., по-
дуст - 34 грн.

Все, що потрібно знати тернопільським рибалкам у період нересту

Перелік рибогосподарських водних об’єктів Тернопільської області, у яких дозволено любительсько-спортивний  
вилов риби та інших водних біоресурсів у період нерестового періоду 2018 р.

З1 квітня по 9 червня 2018 року включно у рибогосподарських 
водних об'єктах Тернопільської області вводиться заборона на 
вилов всіх видів риби. Винятком є любительська риболовля 

однією поплавковою вудкою з одним гачком або спінінгом в світлий час доби 
з берега у місцях, визначених іхтіологічним відділом обласного Управлінь 
рибоохорони. Терміни заборони можуть бути змінені в разі виникнення будь-
яких чинників, що впливають на розмноження риби.

Гусятинське районне споживче товариство 
продає нежитлове приміщення 

Будинок торгівлі площею 242,3 кв.м 
за адресою Гусятинський район с. Калагарівка вул. Сатанівська, 27.

Тел. для довідок (03557) 2-10-70
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Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

ГОРОСКОП
з 4 по 10 квітня

ОВЕН 
Самотні люди цілеспря-

мовано шукатимуть серйоз-
них відносин, однак через 
розбiрливiсть не зможуть 
знайти постійного партнера.

ТЕЛЕЦЬ 
Цей місяць буде для вас 

вдалим. Розпочинайте цікаві 
проекти і не бійтеся змін. На 
вихідних проведіть час з рід-
ними. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви вмiєте працювати й 

отримувати дохід. Витрача-
тимете гроші, в основному на 
сім’ю. Свята потребують до-
даткових витрат, тож дове-
деться з цим змиритися.

РАК 
Перш за все, вiд вас вима-

гатимуть концентрації. Якщо 
ви намагатиметеся реалізува-
тися відразу в кількох різних 
сферах, то можете не досягти 
нічого.

ЛЕВ 
Якщо ви виберете кон-

кретну мету, то вже невдовзi 
зможете пожинати плоди сво-
єї праці. Це може бути нова 
посада або нова робота.

ДІВА 
Вам усього доведеться 

добиватися з боєм, не варто 
розраховувати на прихиль-
ність долі або чиюсь допомо-
гу. Працюючи над новим про-
ектом, ви зможете заручитися 

пiдтримкою iнвесторiв.
 ТЕРЕЗИ 
Варто навчитися проща-

ти людей і бути терпимiшими 
до слабкостей інших. Це допо-
може вам уникнути багатьох 
проблем.

СКОРПІОН 
Вирішивши налагодити 

особисте життя, доведеться 
відмовитися від кар’єри і всю 
свою увагу зосередити на лю-
дині, вiд якої ви хочете доби-
тися взаємності.

 СТРІЛЕЦЬ 
Велика ймовірність, що 

сутички з конкурентами мо-
жуть закінчитися плачевно 
для вас. Якщо ви пройдете всі 
випробування, то зможете до-
сягти неабияких успiхiв.

КОЗЕРІГ 
Виникнуть сiмейнi про-

блеми, тож треба об’єднати 
зусилля і забути про чвари. 
Це позитивно позначиться на 
стосунках i зможе врятувати 
сім’ю.

ВОДОЛІЙ 
Гроші цього тижня не 

вiдiграватимуть для вас ви-
значальної ролі. Аскети в 
душі, ви не надто багато ви-
трачатимете на себе, купуючи 
лише речі, необхідні для до-
сягнення конкретної мети.

 РИБИ 
Ваш бiзнес потребує гро-

шових вливань, тож дове-
деться брати кредити. Якщо ж 
проявите кмітливість, то змо-
жете обходитися засобами, 
які є у вашому розпорядженні.

Вітаємо!
Доброго чоловіка, турботливого батька

Володимира Леонідовича 
Поліщука

 з Вікнин на Збаражчині 
із 40-річчям!

Шумлять літа, мов на вітрах тополі,
А в тих літах – і сонце, і дощі.
Ми Тобі бажаєм, щоб було доволі 
І щастя, і веселощі в душі. 
Нехай здоров’я завжди добре буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За гарні справи хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.
Нехай Тобі квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає многа літ,
Удачі, миру, радості, надії!

 З любов’ю - дружина Катерина,
 донечка Діана, сини Микола і Олександр,

вся велика родина.

Вітаємо!
У квітні святку-
ватимуть свої 
60-літні ювілеї 
мої рідні діти – 

подружжя 
Оля та Ігор 
Гуменюки 
з Тернополя.

 З гарними дата-
ми у цей весня-
ний місяць ми їх  

                                                           щиросердечно вітаємо.
Хай квітне доля у роках прекрасних
І дарує радість, щастя і тепло.
Хай щоднини світить сонце ясне
І приносить лиш удачу і добро.
Хай скрізь буде лад: у роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі. 
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Хай добре здоров’я Всевишній дає,
Зозулі добробут і спокій кують,
Щоб в мирі й добрі Ви жили, як годиться,
А Ісус Христос осявав Ваш життєвий путь.

З любов’ю і вдячністю – мати Люба, сини Ігор 
та Олег з дружинами Олею та Надею, внуки 

Остапчик, Софія, Юля, сестра Інна з чоловіком 
Андреа та сином Олежиком і вся родина.

Вітаємо!
Колектив Велико-

вікнинської сільської 
ради щиро вітає

Марію Павлівну 
Тарасюк
з ювілеєм!

Ваш ювілей – не тіль-
ки Ваше свято,
Радіють всі – 
          і рідні, й друзі теж. 
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості – без меж!
Нехай теплом наповнюється хата,
Щоранку хай всміхаються Вам квіти,
Бажаємо у мирі і добрі 
Калинове сторіччя ще зустріти!
Хай Матір Божа Вас оберігає,
А Господь з неба щастя посилає.

Вітаємо!
Добру дружину, люблячу маму

Ганну Дмитрівну Брилінську
із с. Плотича Козівського району

з Днем народження!
Хай завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Збуваються мрії, бажання, думки!
Зичимо щиро щастя – без ліку,
Гарного настрою, довгого віку,
Хай серце забуде про всякі тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Небесна ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Нехай Господь дарує ласку
На многії і благії літа! 

З найкращими побажаннями - чоловік Бог-
дан, син Сергій, рідні та друзі.   

Вітаємо!
 працівників Почаївського 

психоневрологічного 
будинку-інтернату 

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

Оксану Городинську, Валерія 
Каневського, Ігора Попроцького, 

Василя Миська, Світлану 
Бужанську, Лідію Чух,

 Наталію Каняєву
В цей дорогий для серця день 
Бажаєм квітів і пісень! 
Від друзів щирих привітань, 
Від зірки — здійснення бажань!
 Від сонця — світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була! 
Хоч не спинити часу лік, 
Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою -
 колектив Почаївського 

психоневрологічного 
будинку-інтернату

Вітаємо!
Хорошу людину, вродливу жінку, 

щиру подругу
Раїсу Гаврилюк

з Днем народження!
Нехай будуть дні Твої щастям оповиті,
Вірним друзям двері 

хай будуть відкриті.
Радісною нехай буде кожна нова днина,
Успіхом хай увінчається 

життєва стежина.
Донечки кохані хай Тебе втішають,
Розумінням і любов’ю 

хай відповідають.
Хай сімейне полум’я світить, не згасає,
Хай Твою оселю Бог благословляє!

З повагою - сім’я Коляди.

Вітаємо!
Дорогу маму, кохану дружину,

 сестричку
Раїсу Гаврилюк

з Великих Вікнин на Збаражчині
 з Днем народження, яке вона свят-

кувала 30 березня.
Бажаємо щастя, яке є у світі, 
Весняного настрою, радості, квітів,
Хай спокій і мир панують в родині,
Хай сонце всміхається 

в кожній хвилині!
Хай горе минає дім стороною,
Все гарне приходить і ллється рікою. 
Нехай всі тривоги ідуть в небуття,
Удачу і радість дарує життя!
Щоб була щаслива, а також багата,
Щоб сміхом веселим повнилася хата!
Як сон, негаразди щоби забувались,
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!

З любов’ю і повагою - дочки Наталя і Світлана, 
чоловік Володимир, брат Петро.

Погода 
в Тернополі 

й області
4 квітня - хмарно з 

проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 4-7, вдень 
15-18 градусів тепла. Схід сонця - 6.45, за-
хід - 19.55.

5 квітня - хмарно, без опадів, температура 
повітря вночі 9-11, вдень 15-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.43, захід - 19.56. 

6 квітня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 10-11, вдень 

12-13 градусів тепла. Схід сонця - 6.41, захід - 
19.58. 

7 квітня - ясно, без опадів, температура по-
вітря вночі 4-5, вдень 9-12 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.39, захід - 19.59. 

8 квітня - ясно, без опадів, температура 
повітря вночі 5-6, вдень 11-14 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.37, захід - 20.01. 

9 квітня - ясно, без опадів, температура 
повітря вночі 7-8, вдень 14-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.35, захід - 20.02. 

10 квітня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 9-13, вдень 14-
19 градусів тепла. Схід сонця - 6.33, захід - 20.04. 




